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1 ÚVOD 

1.1 Cíl dokumentu 

Město Litovel má zájem reagovat na předpokládané změny klimatu 

na svém území a čelit jejích následkům. Proto se vedení města 

rozhodlo zpracovat dokument Adaptační strategie města Litovel na 

změny klimatu, jehož cílem je stanovení takových opatření, 

prostřednictvím jejichž realizace dojde ke zmírnění dopadů změny 

klimatu ve městě. 

 

Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu se oproti 

ostatním strategickým dokumentům Litovle vyznačuje tím, že není 

samostatně stojícím dokumentem bez vazby na ostatní dokumenty 

(Strategický plán rozvoje, Územní plán, Povodňový plán, Plán 

odpadového hospodářství), ale je jedním z podkladů pro strategické 

plánování do budoucna. Úzký vztah má zejména k Územnímu plánu, 

a to jak z hlediska vymezení konkrétních lokalit s vyšší zranitelností, 

tak i pro následnou implementaci opatření a projektů v konkrétním 

území. 

 

Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu vychází 

z nadřazených strategických dokumentů na úrovni národní, krajské i 

regionální (viz. kap. 1.4.). Zejména navazuje na: 

• dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 

podmínkách ČR (tzv. Národní adaptační strategie), která za 

základní principy, ze kterých by měla adaptace na změny 

klimatu vycházet považuje1: 

 
 

1 Zdroj: OEOK-Adaptacni_strategie-20151029 (dataplan.info) 

1) integrovaný přístup jak při posuzování synergie 

adaptačních a mitigačních opatření, tak i při 

posuzování vhodnosti navrhovaných opatření pro 

jednotlivé složky životního prostředí, hospodářství a 

sociální oblast 

2) prioritní realizaci řešení s vícenásobnými vlivy na 

straně užitků (tzv. win-win řešení) a s nízkými negativy 

na straně rizik či nákladů (tzv. low-regret volby) 

3) identifikaci příležitostí spojených s procesem 

adaptace 

4) zabránění nevhodným adaptacím 

5) budování vědomostní základny a poskytování 

objektivních informací pro rozhodovací procesy na 

všech úrovních 

 

1.2 Struktura dokumentu a použitá metodika 

Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu vychází ze 

standardní osnovy strategických dokumentů, ale obsahuje také 

specifické pasáže, které vyplývají z jeho zaměření. Dokument je 

rozdělen na 3 části: 

 

• analytická část obsahuje analýzu vývoje klimatu, informace 

o základních charakteristikách území města, SWOT analýzu 

a systém hodnocení zranitelnosti. 

• návrhová část navazuje na výstupy z analytické části a 

představuje kroky, pomocí kterých může město efektivně 

reagovat na budoucí projevy změny klimatu.  

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/adaptacni-strategie-cr-20151029-schvalena.pdf
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• implementační část popisuje konkrétní opatření zmírňující 

dopady klimatické změny. Součástí této části je také Akční 

plán, který má v současnosti město zpracovaný pro období 

2017 – 2025 a bude tedy revidován jak z pohledu aktivit, které 

jsou již zrealizovány tak z pohledu doporučených 

adaptačních opatření. 

 

Použitá metodika bere v úvahu stávající aktivity a dokumenty města 

a vychází z aktuálních poznatků v oblasti adaptací na změnu klimatu. 

Při tvorbě strategie byly využity metodiky doporučené výzvou „Oslo“ 

a to konkrétně: 

 

• Od zranitelnosti k resilienci – Adaptace venkovských 

oblastí na změnu klimatu2 

• Metodika tvorby místní adaptační strategie na změny 

klimatu3 

• Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu 

klimatu4 

 

1.3 Kategorie přístupů k adaptacím 

Rozlišují se 2 základní přístupy ke klimatické změně: 

 

• mitigační přístup – jeho cílem je zmírnit dopady probíhající 

změny klimatu prostřednictvím snižování emisí skleníkových 

plynů, zejména CO2 (např. efektivnější využití zdrojů energie, 

využívání alternativní zdrojů energie, podpora udržitelné 

 
 

2 Zdroj: Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf (veronica.cz) 
3 Zdroj: ADAPTACE_Metodika.indd (ci2.co.cz) 

mobility, snižování spalování fosilních paliv, zateplování 

budov) 

 

• adaptační přístup – jeho cílem je zmírnit dopady probíhající 

změny klimatu prostřednictvím takových kroků, které eliminují 

její vlivy, např. snižování teploty v obcích za účelem zvýšení 

kvality života obyvatel, šetření pitnou vodou prostřednictvím 

zachytávání a využívání srážkových vod, protipovodňová 

opatření. atd. 

 

Dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR5 

vede úspěšná adaptace na změnu klimatu (kombinace obou 

přístupů) ke snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči jejím 

dopadům, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí a 

ekonomický a společenský potenciál rozvoje. 

 

Přizpůsobování se změně klimatu je pozvolný a dlouhodobý proces, 

který je zapotřebí provádět od úrovně mezinárodní a celostátní až 

po úroveň individuální. K adaptaci již v určité míře na různých 

úrovních dochází, avšak spontánně – nesystematicky. Pro přijetí 

včasných a účinných adaptačních opatření je nutný strategický 

přístup, který zajistí soudržnost napříč různými oblastmi hospodářství 

a životního prostředí ve vztahu k předpokládaným dopadům změny 

klimatu a úrovněmi veřejné/státní správy, protože je pravděpodobné, 

že spontánní adaptace by nevedla k optimálním výsledkům. V 

některých případech může nekoordinovaná adaptace menších 

subjektů či zájmových skupin navíc vyústit v celkově nepříznivé 

následky. Nežádoucím příkladem je třeba zvýšení povodňového 

4 Zdroj: Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu | 
adaptacesidel.cz 
5 Zdroj: OEOK-Adaptacni_strategie-20151029 (dataplan.info) 

https://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf
http://www.adaptacesidel.cz/default/kategorie?prispevek=138
http://www.adaptacesidel.cz/default/kategorie?prispevek=138
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/adaptacni-strategie-cr-20151029-schvalena.pdf
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rizika v důsledku neřízené realizace opatření protipovodňové 

ochrany, kdy nadměrná ochrana před povodněmi může ve výsledku 

zvýšit riziko v níže položených územích. 

 

Zajištění strategické koordinace může omezovat nepříznivé 

následky nevhodných kombinací jednotlivých adaptačních 

opatření, navíc ovšem může zvýšit nebo rozšířit i jejich účinnost. 

Příkladem může být příznivý vliv realizace opatření proti vodní erozi 

na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny, což vedle zvýšení 

ochrany půdy vede i ke snížení rizik a účinků povodní (z hlediska 

frekvence opakování i velikosti) a dále i k zadržování vody v místě 

jejího dopadu s podporou zásob podzemní vody a příznivým 

ovlivněním místního či regionálního klimatu (podpora malého 

vodního cyklu). 

 

Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu je zaměřena 

především na adaptační přístup. Aby bylo plánování adaptačních 

opatření na změnu klimatu dostatečně efektivní, je nutné vzít v úvahu 

vazbu na odpovídající strategické dokumenty. Je tedy důležité 

zachovat soudržnost adaptačních opatření a strategického 

plánování. 

 

1.4 Relevantní strategické a koncepční 
dokumenty, identifikace hlavních aktérů 

Dokumenty na národní úrovni: 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

(MŽP, Praha 2015 – přijatá usnesením vlády ČR č. 861 ze 

dne 26. 10. 2015) 

• Politika ochrany klimatu v České republice (MŽP, Praha 2017 

– přijatá usnesením vlády ČR č. 207 ze dne 22. 3. 2017) 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s 

výhledem do 2050 (MŽP, 2020) 

• Koncepce environmentální bezpečnosti 2016–2020 s 

výhledem do roku 2030 (MŽP, 2015) 

• Strategie ochrany klimatického systému země v České 

republice (MŽP, 1999) 

• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České 

republice (MŽP, 2004) 

• Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR – 

souhrn aktuálních informací (MZ, 2017) 

 

Dokumenty na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

2021–2027 s výhledem do roku 2030 

• Strategie Olomouckého kraje o vodě (zpracovaná v lednu 

2021) 

• Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

(aktualizace 2015–2040) 

 

Dokumenty na regionální úrovni: 

• Aktualizace strategického plánu mikroregionu Litovelsko na r. 

2014–2020 

• Strategický plán rozvoje města Litovel (zpracovaný v květnu 

2007) 

• Strategický plán rozvoje města Litovel – Akční plán pro 

období 2017–2025 

• Plán odpadového hospodářství Litovel (zpracovaný 

v listopadu 2016) 

• Povodňový plán města Litovel (zpracovaný v září 2014) 

• Povodňový plán obce s rozšířenou působností Litovel 

(zpracovaný v lednu 2003) 
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• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 

2020–2022 

• Kanalizační řád jednotné a splaškové kanalizace Města 

Litovel včetně napojených místních částí a Obce Haňovice 

2020 

• Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality 

Litovelsko – analytická a návrhová část 

 

Za realizaci opatření definovaných v návrhové a implementační části 

(včetně konkrétních aktivit definovaných v Akčním plánu) zodpovídá 

město Litovel. Některá opatření je nutné realizovat ve spolupráci 

s další stranou (např. Krajský úřad Olomouckého kraje, místní 

podnikatelé, majitelé dotčených pozemků, jednotlivci). Konkrétní 

gestor je uveden v rámci návazného Akčního plánu pro implementaci 

adaptační strategie. 

 

1.5 Základní termíny a zkratky 

1.5.1 Termíny 

 

Tabulka 1: Termíny 

A Acidifikace: Proces, při kterém dochází k okyselování 
vodního nebo půdního prostředí. V překyseleném životním 
prostředí může docházet k vyřazení mikroorganismů, 
které rozkládají rostliny. Dále mlže dojít k vyplavení 
těžkých kovů a otravě okolí. Jestliže se sníží kvalita 
mikroorganismů, probíhá odbourávání organického 
materiálu pomaleji a snižuje se stav rostlinných výživných 
látek. Přirozená rovnováha mezi organismy a jejich okolím 
je zničena. Zhoršené vyživovací podmínky společně se 
zvýšeným obsahem kovů mohou rostliny a organismy 
oslabit a při dalším zvýšení kyselosti mohou být některé 
druhy definitivně zničeny. Tento jev je možno pozorovat 
v překyselených jezerech, které vykazují mimo jiné velmi 
málo biologických druhů organismů. Dochází tedy ke 
snížení biodiverzity. 

Adaptace města: Adaptace města na změnu klimatu jsou 
konkrétní realizovaná opatřeni, která pomohou včas a 
bezpečně se přizpůsobit očekávaným změnám počasí, 
vlnám horka a dalším negativním místním dopadům 
globálních klimatických změn. Může se jednat třeba o 
zdokonalené hospodařeni s dešťovou vodou nebo stíněni 
i chlazeni budov s komplexním využitím zeleně (vč. 
prostorově nenáročných plošných vegetačních uprav – 
např. vertikálních zelených stěn). 
 

Adaptační opatření: Soubor činností, resp. akcí, které 
zmírňují dopady skutečné nebo předpokládané změny 
klimatu. 
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Adaptační strategie: Adaptační strategie je plán, který 
obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné 
fungování města v podmínkách měnícího se klimatu v 
průběhu 21. století. Tento plán obsahuje konkrétní 
opatření vybraná podle zvláštních podmínek a 
potenciálních slabých míst daného města. Tyto činnosti 
umožní předcházet a reagovat na nepříznivé vlivy či 
možná ohrožení, které bude pro obyvatele i provoz města 
měnící se klima znamenat. 

Alochtonní druh: Takový druh, který je v daném místě 
nepůvodní – byl sem zavlečen, vysazen nebo sem pronikl 
v důsledku lidské činnosti. 

Analýza území: Analýza toho, kde na daném území 
mohou jednotlivé hrozby způsobovat škody a které části 
území jsou ohroženy. Může se jednat například o existující 
analýzy povodňových rizik, rizik sesuvů apod. a jejich 
lokalizace. 

Analýza zranitelnosti: Metoda identifikující zranitelné 
oblasti, části území nebo činnosti a posuzující míru 
zranitelnosti, která se v daném prostoru váže k jednotlivým 
hrozbám. 

B Biodiverzita: Biologická diverzita, tj. různorodost života 
 

Biotop, biota: Tzv. habitat neboli stanoviště, je biotické 
(živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a 
pozměněné živou složkou přírody – biotou. 

Brownfield (z ang., česky „hnědé pole“) je nemovitost 
(pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 
zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské 
či jiné aktivity. Může se jednat o jednotlivé budovy, 
komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez 
budov. Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové 
stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a skladové 
prostory (haly, skládky), prázdné administrativní budovy a 
kulturní centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité 
obytné budovy. Jako ekvivalent pro výraz „brownfield“ 
používá Ministerstvo pro místní rozvoj pojem „deprimující 
zóna. 

D 
Desertifikace půdy: Je proces degradace území na 
pouště a polopouště. Může být způsobena různými 
globálními klimatickými jevy (přirozenými i člověkem 
vyvolanými), ale také přímou lidskou činností v dané 
oblasti. Společným prvkem všech příčin je přetěžování 
míry, do které se spodní vody, půda a zeleň dokážou 
obnovovat. 
 

Disturbance: Tzv. narušení – je z biologického hlediska 
dočasná změna obvyklých podmínek způsobující 
podstatnou změnu v ekosystému. Může se jednat o změnu 
náhlou nebo postupnou, vždy ale vede ke stejnému 
výsledku – k odstranění velkého množství biomasy i 
živočichů. Narušuje ekosystém, jeho složení, strukturu a 
funkci. Je to událost, která jedny organismy potlačuje a 
současně vytváří prostor pro opětovnou kolonizaci jedinci 
stejných nebo jiných druhů. Toto narušení prostředí přináší 
jak nepříznivé, tak příznivé vlivy, které se mohou 
projevovat i evolučně. 
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Dopady změny klimatu: Vlivy změny klimatu na přírodní 
a lidské systémy. Podle toho, jak jsou zohledněny 
adaptace, rozlišujeme potenciální dopady a reziduální 
dopady. Potenciální dopady: všechny dopady, které 
mohou nastat při předpokládané změně klimatu bez 
zohlednění adaptace. Reziduální dopady: dopady 
klimatické změny, které nastanou po adaptaci. 

E 
Epifytie: Hromadná nákaza zemědělských a lesních kultur 

Epizootie: Hromadná nákaza zvířat 

Ekosystémové služby: Tj. přínosy poskytované lidské 
společnosti přírodou, se staly jedním z hlavních pojmů 
současné ekologie, ochrany životního prostředí a 
koncepce udržitelného rozvoje. Příkladem ekosystémové 
služby může být opylení hospodářských rostlin hmyzem 
nebo samočistící schopnost vody. V městském prostředí 
jsou ekosystémové služby spojené s vodními plochami a 
zelení. 

H 
Hodnocení adaptačních opatření: Proces, při kterém 
jsou jednotlivá adaptační opatření posuzována a 
hodnocena s ohledem na všechny potenciální dopady a 
souvislosti, které mohou mít (např. i společenské). 
 

Hrozba: Jakýkoliv jev nebo děj, který má schopnost 
poškodit chráněné zájmy (životy a zdraví osob, majetek, 
zdroje obživy, životní prostředí, ekonomická nebo 
společenská stabilita); je to situace (stav, okolnost), která 
má potenciál způsobit ztráty na životech a zdraví člověka, 
životním prostředí, ekonomických, kulturních a 
společenských potřebách nebo na majetku. Synonymum 
pojmu nebezpečí. 

K 
Klimatická změna: Změna stavu klimatického systému, 
kterou lze identifikovat prostřednictvím změn jeho 
vlastností po dobu alespoň několika desetiletí, bez ohledu 
na to, je-li vyvolána přirozenými změnami nebo lidskou 
činností. Též veškeré změny klimatu, včetně jeho 
přirozené variability. 

Kritická infrastruktura: Jde o prvek kritické infrastruktury 
nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož 
funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, 
zdraví osob nebo ekonomiku státu [zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon)]. 

Krizová situace/stav: Mimořádná událost podle zákona o 
integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen 
stav nebezpečí, stav nouze nebo stav ohrožení státu [viz 
Zákon č. 240/2000 Sb., § 2, písmeno b)]. 
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Krizové řízení: Souhrn řídicích činností orgánů krizového 
řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a 
kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na 
krizové situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické 
infrastruktury. 

M 
Meteorologické pojmy: 
Letní den – maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 
°C. 
Tropický den – maximální teplota je vyšší než 30 °C. 
Ledový den – maximální teplota je nižší než 0 °C. 
Mrazový den – minimální teplota vzduchu je nižší než 0 °C. 
Tropická noc – teplota v noci neklesne pod 20 °C. 

Mitigace/mitigační opatření: V kontextu změny klimatu 
představují mitigace opatření ke snížení emisí 
skleníkových plynů, působení člověka na snižování zdrojů 
emisí (skleníkových plynů) a zvyšování jejich propadů. 
Příkladem mitigačních opatření je efektivnější využití 
zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení 
budov atd. V kontextu snižování rizik katastrof je mitigace 
soubor opatření ke zmírnění dopadů nastalých událostí na 
lidskou společnost nebo ekosystém. 

O 
Odrazivost: Je optická vlastnost materiálu, která popisuje, 
jaké množství světla se odrazilo od materiálu v poměru 
k množství, které na materiál dopadlo. 
 

P 
Polutant: Plynná, tekutá či pevná chemická látka, která 
má v určitých koncentracích a délce působení škodlivý vliv 
na živé organismy. 

Pravděpodobnost: Odhad šance na to, že hrozba bude 
v budoucnosti následkem klimatické změny představovat 
závažný problém, a to jak z pohledu četnosti výskytu 
hrozby, tak z pohledu intenzity. Je větší než nulová, ale 
nikdy není stoprocentní (jistota). 
 

Příklady dobré praxe: Vyzkoušené účinnější (vyžadující 
méně úsilí) a efektivní (mající dobré výsledky) cesty k 
vytčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, 
které se mohou osvědčit i jinde a které může aplikovat 
větší počet lidí, komunit. 

R 
Resilience: Schopnost systému vyrovnat se se změnou a 
pokračovat v rozvoji. Resilientní systém je schopen využít 
otřesy a zvraty (jako je například klimatická změna) k 
podnícení inovativního myšlení, které mu umožní obnovu 
a další rozvoj. Systémem můžeme rozumět jednotlivce, 
obec, komunitu nebo třeba ekosystém či celou ekonomiku. 
 

Riziko: Možnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 
ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých 
okolností a který se považuje za nežádoucí. Riziko je vždy 
spojeno s konkrétní hrozbou. 
 

S Skleníkové plyny (GHG): Green house gases, skleníkové 
plyny. Podle Kjótského protokolu se sleduje sedm 
nejdůležitějších plynů – oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), 
oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), 
perfluorouhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6) a fluorid 
dusitý (NF3). 
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Snižování rizik katastrof: Rámec a nástroje, které určují 
stupeň rizika a popisují opatření, jež mohou zvýšit 
kompetence/kapacity a snížit dopad hrozby na ohrožené 
prvky tak, aby bylo možné katastrofě zabránit nebo její 
dopady zmírnit. 
 

Syndrom nezdravých budov (zkratka SBS z ang. SIck 
Building Syndrome): Je kombinace onemocnění 
(syndromu) spojeného s jednotlivými místy v práci 
(kancelářské budově) nebo bydlištěm. Dle údaje z roku 
2020 až 60 % lidí ve vyspělých zemí trpí SBS. K příčinám 
nezdravých budov často patří chyby v topení, větrání a 
klimatizaci systémů. Obyvatelé budov si stěžují např. na 
podráždění očí, nosu, krku. Ve většině případů se na 
příznaky SBS přijde brzy poté, co obyvatelé budovu opustí, 
u citlivých jedinců může mít SBS dlouhodobý vliv na 
zdraví.  
 

Š 
Šedá voda: Šedá voda patří mezi splaškové vody, které 
ale neobsahují fekálie nebo moč. Jde o vodu, která odtéká 
z umyvadel, sprch, van, myček nebo dřezů v domácnosti. 
Původně jde tedy o většinou zdroj pitné vody. Pokud se 
šedá voda upraví a zpracuje, lze ji využít jako tzv. bílou 
vodu. Ta slouží obdobně jako dešťová voda zejména 
k zalévaní zahrady nebo splachování WC 
 

U 
Udržitelnost: Udržitelnost je často definovaná jako 
praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez 
výrazného omezení budoucích generací uspokojit jejich 
základní potřeby. Udržitelná společnost musí být 
vystavěna tak, aby její životní styl a ekonomická aktivita 
nebyly v rozporu se schopností přírody podporovat život. 
 

V 
Vlna veder: Vlna veder je extrémní stav počasí, během 
něhož teploty dosahují vysoko nad průměr a mají za 
následek zdravotní komplikace lidí a zvířat, zvětšení 
výparu v oblasti a vznik sucha. Vlivem výparu dochází k 
vysoušení rostlin, které snadněji podléhají vzniku požárů, 
což je častý jev doprovázející sucha. Mají hlavní dopad na 
zemědělskou činnost v oblasti. 
 

Z 
Zelená a modrá infrastruktura: Zelená a modrá 
infrastruktura (zeleň a vodní plochy ve městech) zahrnuje 
prostorově specifické přírodní a přírodě blízké oblasti, 
které mají další environmentální funkce a přínosy pro 
kvalitu života obyvatel. Z hlediska adaptačních opatření 
zahrnuje využití zelené infrastruktury například tyto prvky 
a opatření: zelené střechy a zelené fasády (zvyšování 
energetické efektivnosti staveb, přírodní chlazení a 
podpora zadržování vody), zeleň ve veřejných prostorech. 
Možnosti využití modré infrastruktury: zlepšení zadržování 
vody vč. efektu zpomalení odtoku, zvyšování propustnosti 
terénu a zasakování srážkové vody ve městech, využití 
stojatých a tekoucích vod ve městě. 
 

Změna klimatu: Změna stavu klimatického systému, 
kterou lze identifikovat prostřednictvím změn jeho 
vlastností po dobu alespoň několika desetiletí, bez ohledu 
na to, je-li vyvolána přirozenými procesy nebo lidskou 
činností. 
 

Zranitelnost: Zranitelnost je míra vnímavosti určitého 
systému vůči nepříznivým vlivům změny klimatu, včetně 
klimatické variability a extrémních jevů, nebo míra 
neschopnosti těmto účinkům čelit. Zranitelnost závisí na 
charakteru, závažnosti a rychlosti změny klimatu a 
kolísání, jemuž je systém vystaven, jeho citlivosti a jeho 
schopnosti adaptace. 
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1.5.2 Zkratky 

 

Tabulka 2: Seznam zkratek 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistička odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 

IPCC 

z ang. Intergovernmental Panel on Climate 

Change, česky Mezivládní panel pro změnu 

klimatu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NATECH 

z ang. Natural Hazard Triggered Technogical 

Accidents, česky Technologické katastrofy 

iniciované přírodními jevy 

NP Národní park 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP  obec s rozšířenou působností 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SO ORP správní oblast obce s rozšířenou působností 

SZT soustava zásobování teplem 

VUMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

ZO ČSOP 
Základní organizace Českého svazu ochránců 

přírody 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Vývoj klimatu a predikce do budoucna 

2.1.1 Globální vývoj ve světě 

Níže je uvedeno několik zásadních poznatků ke globálnímu vývoji 

klimatu6: 

• Během posledních desetiletí je zřejmý nárůst globální teploty. 

Došlo k oteplení oceánů a atmosféry, k poklesu množství 

ledu a sněhu, ke stoupnutí hladiny oceánů a zvýšení 

koncentrace skleníkových plynů. 

• Každé z posledních tří desetiletí bylo v blízkosti zemského 

povrchu teplejší než kterékoli předchozí od roku 1850. 

Období od roku 1983 do roku 2012 bylo pravděpodobně 

nejteplejší třicetiletí za posledních 1400 let na severní 

polokouli. Lineární trend globální průměrné teploty vykázal za 

období 1880–2012 oteplení o 0,85°C. Změna průměrné 

globální teploty při povrchu na konci 21. století 

pravděpodobně překročí 1,5 °C v porovnání s obdobím let 

1850–1900.  

• Došlo k výraznému nárůstu srážkových úhrnů např. ve 

východních částech Severní i Jižní Ameriky, v severní 

Evropě, severní a střední Asii, a naopak se snížily ve 

Středomoří a v jižních částech Afriky a Asie.  

• Lze předpokládat častější výskyt období s extrémně vysokými 

teplotami a s epizodami intenzivních přívalových srážek. 

Dojde ke zvýšení srážkových úhrnů ve vyšších zeměpisných 

 
 

6 Zdroj kapitoly: Mezivládní panel pro změnu klimatu 

šířkách a k jejich snížení v subtropických oblastech (zejména 

nad pevninami). 

• Díky extrémním meteorologickým jevům dochází v celé 

Evropě v posledních letech ke škodám, přičemž výskyt těchto 

jevů je nepravidelný a hůře předvídatelný. S tím bývá spojený 

výskyt epizod vysokých rychlostí větru. Ve střední Evropě se 

tyto situace budou častěji objevovat hlavně v zimě. 

2.1.2 Vývoj v Evropě 

Pro vývoj klimatu v Evropě je typické: 

• V průběhu posledního století došlo k nárůstu teploty 

evropského kontinentu průměrně o 1,2 °C, přičemž během 

posledních třiceti let o 0,45 °C. Tyto hodnoty jsou skoro o 

polovinu vyšší než globální. Zatímco průměrný trend nárůstu 

byl v posledním století v celé Evropě přibližně 0,1 °C/10 let, v 

posledních třiceti letech se zvýšil na více než dvojnásobek. 

• V Evropě dochází k největšímu oteplení v létě a na jaře a 

nejméně na podzim. Dochází ke snížení počtu ledových a 

mrazových dnů (tzn. že se sníží proměnlivost zimních teplot), 

trojnásobnému zvýšení počtu tropických dní (za poslední 

století) a dvojnásobnému zvýšení počtu letních dnů (za 

poslední století). 

• Lze předpokládat zvýšení pravděpodobnosti výskytu, 

intenzity a délky trvání extrémně vysokých teplot a výskytu 

extrémních hydrologických situací (povodně, sucha). 

• V severní Evropě dojde k nárůstu výskytu srážek, ve 

Středomoří a střední Evropě budou častější vyšší teploty. 
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• Ve srovnání se stávajícím stavem může ve střední Evropě 

také dojít k prodloužení suchých bezesrážkových období 

v průměru až o 1 týden. 

 

2.1.3 Vývoj v ČR a jeho predikce 

Vývoj klimatu v ČR charakterizují následující tvrzení7: 
 

• V posledních 150 letech dochází k plynulému nárůstu 

průměrných teplot. V období 1861–1910 byla průměrná roční 

teplota 9,1 °C, v období 1911–1960 byla 9,6 °C a v období 

1961–2010 10,4 °C. 

• Nárůst teploty je v průměru 0,3 oC/10 let. 

• Stále platí, že se maximum srážek objevuje v létě a minimum 

v zimě (úhrn srážek v minulých letech znázorňuje následující 

tabulka). 

 

Tabulka 3: Roční úhrn srážek 

rok úhrn srážek v letních 

měsících (VI, VII, VIII) 

úhrn srážek v zimních 

měsících (XII, I, II) 

2020 324 mm 125 mm 

2019 188 mm 134 mm 

2018 155 mm 134 mm 

2017 227 mm 95 mm 

 

• Četnost výskytu přívalových srážek se v posledních dvou 

desetiletích zvyšuje. 

 
 

7 zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

• Během posledních dvou desetiletí se počet dnů s vysokými 

teplotami zvýšil (letní dny – nárůst o 12 dnů/rok, tropické dny 

– nárůst o 6 dnů/rok) a počet dnů s nízkými teplotami snížil 

(ledové dny – snížení o 1 den/rok, mrazové dny – snížení o 6 

dnů/rok). 

 

Predikce vývoje klimatu v ČR8 - Shrnutí: 

 

• V krátkodobém časovém horizontu (střed k roku 2030) se 

průměrná teplota vzduchu na území České republiky zvýší o 

1°C. Následující tabulka ukazuje nárůst teplot v ČR 

v minulém desetiletí, z těchto hodnot lze předpokládat, že 

v roce 2030 bude na území ČR průměrná teplota vzduchu 

kolem 11°C. 

 

Tabulka 4: Nárůst průměrné roční teploty 

rok průměrná roční teplota 

2020 9,1 0C 

2017 8,6 0C 

2013 7,9 0C 

2010 7,2 0C 

 

• Ve střednědobém časovém horizontu (2040-2060) vzroste 

průměrná teplota v letním i zimním období v oblasti České 

republiky o 1,5 – 2,5°C.  

• Ve střednědobém časovém horizontu se nejvíce se zvýší 

teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C). 

8 zdroj: Regionální klimatické modely na území ČR, MFF UK Praha 2015 a 

regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ, Český hydrometeorologický 
ústav 
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• Ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu dojde 

o poklesu srážkových úhrnů, zejména v letním a zimním 

období (v horských oblastech až o 20 %).  

 

2.2 Analýza minulého, současného a budoucího 
stavu klimatu pro oblast Moravy a Litovle 

Tato kapitola se věnuje představení možného budoucího vývoje 

klimatu v daném území9.  

 

Predikce vývoje průměrné teploty, průměrného ročního úhrnu srážek 

a tropických dnů pro oblast Moravy v dalších letech je znázorněna na 

obrázcích níže. Další vybrané klimatické jevy jsou uvedeny v Tabulce 

5. 

 

 

 
 

9 Pro tento účel byl využit portál Klimatická změna na webové stránce 
https://www.klimatickazmena.cz/, z něhož lze vyčíst možný stav pro celou Českou 
republiku, resp. pro oblast Litovle až do r. 2090. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.klimatickazmena.cz/
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Obrázek 1: Průměrná roční teplota na Moravě v roce 2010 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 2: Průměrná roční teplota na Moravě v roce 2030 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 3: Průměrná roční teplota na Moravě v roce 2050 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 4: Průměrná roční teplota na Moravě v roce 2090 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 5: Průměrný roční úhrn srážek na Moravě v roce 2010 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 6: Průměrný roční úhrn srážek na Moravě v roce 2030 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 7: Průměrný roční úhrn srážek na Moravě v roce 2050 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 8: Průměrný roční úhrn srážek na Moravě v roce 2090 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 9: Průměrný počet tropických dnů na Moravě v roce 2010 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 10: Průměrný počet tropických dnů na Moravě v roce 2030 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 11: Průměrný počet tropických dnů na Moravě v roce 2050 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Obrázek 12: Průměrný počet tropických dnů na Moravě v roce 2090 (zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/ ) 
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Následující tabulka ukazuje vývoj klimatu ve vybraných klimatických 

oblastech v oblasti Moravy. Hodnoty jsou odečteny přímo z mapy. 

 

 

 

Tabulka 5: Vývoj klimatu ve vybraných oblastech10 

 jednotka 1981 - 2010 2030 2050 2090 

průměrná roční teplota 

vzduchu 
oC 9,1 - 10 10,1 - 11 11,1 - 12 11,1 - 12 

maximální teplota 

nejteplejšího měsíce oC 32,1 - 34 34,1 - 36 34,1 - 38 36,1 - 38 

průměrný roční úhrn 

srážek 
mm 551 - 600 551- 600 501 - 550 501 - 550 

průměrná délka tzv. 

horké vlny 
dny 8 - 9 10 - 12 13 - 15 13 - 15 

tropické dny dny 11 - 15 21 - 25 26 - 30 31 - 40 

mrazové dny dny 81 - 100 61 - 80 61 - 80 51 - 60 

 

 

 

 

 

 
 

10 Globální klimatické modely (GCM, z angl. Global Climate Model) jsou modely všeobecné cirkulace atmosféry spojené s modelem oceánu. Jedná se o počítačové modely 

klimatického systému, které slouží pro výpočet pravděpodobných budoucích klimatických podmínek. Regionální klimatické modely (RCM z angl. Regional Climate Model) patří 

mezi techniky tzv. downscalingu, tedy zmenšování měřítka, čímž je dosaženo většího rozlišení modelu a výpočty jsou prováděny pro vybrané regiony (např. pro oblast střední 

Evropy).  

Mapové vrstvy pro roky 2030, 2050 a 2090 znázorňují pravděpodobné budoucí klimatické podmínky a na portále jsou k dispozici ve třech emisních scénářích. Hodnoty v tabulce 

jsou stanoveny dle francouzského modelu GCM-IPSL pro emisní scénář středních emisí (RCP 4,5), tj. přechodný scénář budoucího vývoje, kdy emise nebudou striktně omezeny, 

ale zároveň bude regulován jejich růst.  

Průměrná délka horké vlny: Hodnota v tabulce znázorňuje celkový počet dní v rámci výskytu horkých vln v daném období přepočítán a vyjádřen jako průměrný počet dní za rok.  

Tropické dny: Hodnota v tabulce znázorňuje průměrný počet dní s maximální denní teplotou vzduchu nad 30 °C.  

Mrazové dny: Hodnota v tabulce znázorňuje průměrný počet dní s minimální denní teplotou vzduchu pod 0 °C 
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Další mapy znázorňují: 

• vývoj průměrné roční teploty v Litovli letech 1970, 1990, 2010 

a 2019 – v místech, kde je barva nejtmavší, byla průměrná 

teplota nejvyšší 

• míru ohrožení přehříváním povrchu Litovle za posledních 5 let 

– místa vyznačená žlutou barvou patří k nejohroženějším 

lokalitám, protože v nich je povrch nejteplejší 

• průměrnou teplotu povrchu Litovle během letních měsíců za 

posledních 5 let – v oblastech označených tmavě modrou 

barvou je průměrná teplota povrchu nejnižší a v oblastech 

zvýrazněných tmavě červenou barvou je průměrná teplota 

povrchu nejvyššíprůměrný roční úhrn srážek na území Litovle 

– v místech zvýrazněných nejtmavší barvou je roční úhrn 

největší, v místech vyznačených nejsvětlejší barvou je úhrn 

nejnižší 

• míru ohrožení suchem v oblasti Litovle – nejsušší místa jsou 

tmavě červená, nejméně suchá místa jsou nejsvětlejší 

• dopady sucha na vegetaci – v tmavých oblastech je dopad 

největší, ve světlých nejnižší 

• počet tropických dní v letech 2000 – 2019 – z map je patrné, 

že jejich počet narůstá 

• míru zranitelnosti vůči vlnám vedra – čím tmavší barvou je 

daná oblast zvýrazněná, tím je zranitelnost vyšší 
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Obrázek 13: Vývoj průměrné roční teploty v Litovli 
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Obrázek 14: Míra ohrožení přehříváním povrchu v Litovli 
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Obrázek 15: Průměrná teplota povrchu oblasti Litovle 
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Obrázek 16: Průměrný roční úhrn srážek 
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Obrázek 17: Míra ohrožení suchem 
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Obrázek 18: Počet tropických dní v letech 2000 - 2019 
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Obrázek 19: Míra zranitelnosti vůči vlnám vedra 
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Obrázek 20: Dopady sucha na vegetaci 
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2.3 Fyzicko-geografické podmínky území 

s ohledem na klimatické změny 

2.3.1 Klimatické oblasti 

Tato kapitola vychází z tzv. Qiuttovy klasifikace podnebí, která je 

nejpoužívanější klasifikací podnebí v České a Slovenské republice. 

 

Převážná část města Litovel se, podle Quittovy klasifikace klimatu, 

nachází v klimatické oblasti teplé (T211), pouze západní místní části 

Nová Ves a Savín zasahují do klimatické oblasti mírně teplé (MT11). 

Pro teplou oblast (T2) je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, 

velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a 

podzimem, krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Mírně teplá oblast (MT11) je 

charakteristická normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, 

přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým 

podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně 

suchá a s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 
 

11 Qiuttova klasifikace podnebí rozlišovala v tehdejší ČSSR 23 jednotek ve třech 

hlavních klimatických oblastech: v teplé pět (T1 až T5), v mírně teplé 11 (MT1 až 

Obrázek 21: Klimatické oblasti Litovle 

 

Obrázek 22: Charakteristiky klimatických oblastí 

 

MT11) a v chladné sedm (CH1 až CH7). Nejvyšší číslo u uvedených jednotek 
znamená vždy nejteplejší a nejsušší oblast (T5, MT11 a CH7). 
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Vztah ke klimatu 

Témata k diskuzi: 

• klimatické sucho 

• nedostatek srážek 

• vlny horka 

Doporučení do návrhové části 

Z výše uvedených údajů a z popisu budoucího vývoje klimatu je 

patrné, že klima v Litovli se bude během příštích desetiletí oteplovat 

a bude přibývat dnů s extrémními teplotami a nedostatkem srážek, 

jak ukazují Tabulka 5 a Obrázky 1 – 12. 

 

2.3.2 Geomorfologie 

Město Litovel se nachází ve východní části České republiky 

v Olomouckém kraji (cca 20 km severozápadně od Olomouce). 

Litovel leží v nížinné oblasti mezi Drahanskou vrchovinou a Nízkým 

Jeseníkem. Významným krajinným prvkem kolem Litovle je CHKO 

Litovelské Pomoraví, který významným způsobem určuje klima této 

oblasti. 

Obrázek 23: Litovelské Pomoraví 

 

Území CHKO se podle geomorfologického členění ČR rozkládá v ose 

severní části rozsáhlé, severojižním směrem orientované vhloubené 

části Moravy - Hornomoravského úvalu a v jižní části jejího severního 

pokračování – Mohelnické brázdě. Jde tedy o styčnou oblast dvou 

geomorfologických provincií, a to České vysočiny a Západních 

Karpat. 

 

Olomoucko-litovelská část Litovelského Pomoraví se vyznačuje 

rovinným či mírně zvlněným povrchem ve výškách 200-220 m n.m., 

který se šíří převážně na málo odolných mladotřetihorních a 

čtvrtohorních sedimentárních výplní, z nichž však ojediněle vystupují 

i horniny starého Českého masívu. Tyto horniny budují nejen 

sousední vrchoviny, ale i Třesínský práh, který představuje strukturní 

i morfologickou přepážku mezi Hornomoravským úvalem a 

Mohelnickou brázdou.  Jde totiž o tektonicky rozbitý a erozně 

přemodelovaný zbytek původního spojení Bouzovské a Úsovské 

vrchoviny. 

 

Vztah ke klimatu 

Geomorfologie zájmového území je klíčová zejména z hlediska 

možných záplav a bleskových podvodní. 

 

Doporučení do návrhové části 

S ohledem na charakter zájmového území může být Litovel ohrožena 

následky rozvodnění Benkovského potoka a Moravy. Zaměřit se na 

území ohrožené záplavami a bleskovými povodněmi (zejména na 

obydlené budovy a na prvky klíčové infrastruktury). 

 

2.3.3 Sesuvná území a jiná geologická rizika, eroze 

V dostupných materiálech nejsou k dispozici konkrétní údaje k riziku 

sesuvů na území Litovelska. Obecně je vznik a vývoj sesuvů 

podmíněn místními přírodními poměry (sklon, geologické poměry, 
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klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu 

krajiny, změny vodního hospodářství atd.). Větrná eroze je patrná 

v katastrech Rozvadovice, Unčovice a Chořelice (obrázky č. 15, 

1612). Vodní eroze je vyskytuje v katastrech Savín, Nová ves a 

Chudobín (obrázky č. 17,18, 19).13 

 

Vztah ke klimatu 

Sesuvy představují potenciální hrozbu související s častějšími 

přívalovými srážkami.  

 

Doporučení do návrhové části 

Řešit prevenci sesuvů v oblastech s vyšší pravděpodobností jejich 

výskytu (např. kolem ramen řeky Moravy). Zaměřit se na území 

ohrožené záplavami a přívalovými srážkami, zejména na obydlené 

budovy a na prvky klíčové infrastruktury. 

 

Další obrázky znázorňují území ohrožená větrnou a vodní erozí. 

 

 

 
 

12 zdroj: Půda v mapách (vumop.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 zdroj: Půda v mapách (vumop.cz) 

https://mapy.vumop.cz/
https://mapy.vumop.cz/
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Obrázek 24: Větrná eroze - Oblasti ohrožené větrnou erozí na podkladě půdně-klimatických faktorů 
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Obrázek 25: Větrná eroze - Chořelice, Rozvadovice, Unčovice 
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Obrázek 26: Vodní eroze - Oblasti potenciálně ohrožené zemědělské půdy vodní erozí vyjádřenou dlouhodobým průměrným smyvem půdy 
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Obrázek 27: Vodní eroze – Savín 
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Obrázek 28: Vodní eroze - Nová Ves, Chudobín 
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2.3.4 Hydrologie14 

Území města Litovel se rozkládá na území povodí Moravy, které má 

protáhlý tvar ve směru sever-jih. Hlavním tokem povodí Moravy je 

stejnojmenná řeka Morava. Po stránce hydrologické patří oblast 

povodí Moravy k úmoří Černého moře, vodu odvádí prostřednictvím 

řeky Moravy do Dunaje. Hlavní pramennou oblast představují hory v 

severovýchodní části povodí – Jeseníky, Beskydy a Bílé Karpaty. 

 

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím správním územím 

Litovle je samotná řeka Morava protékající ze severozápadu na 

východ, a jejích šest ramen: Náhon Litovel (Elektrárenský 

náhon), Radniční Morava (Nečíz), Muzejní voda, Papírenská voda 

(Šamšulka), Mlýnský potok (Malá voda) a náhon na Náhon na 

Staroštíkův mlýn. Dalšími toky jsou Loučka, která protéká místními 

částmi Nová Ves a Nasobůrky a v Litovli se vlévá do Mlýnského 

potoka, tok Třídvorka, který teče z města směrem na místní část Tři 

Dvory a Savínský potok tekoucí přes místní část Savín. 

 

Ramena dodávají Litovli specifický ráz. Město se proto také nazývá 

Hanácké Benátky. Jedno z ramen, Nečíz, vede přímo pod radniční 

věží a celým náměstím. Na území Litovle se nachází několik vodních 

ploch (Lom Nová Ves u Litovle, Olomoucký rybník, Uničovský 

rybník). Největší místní vodní plocha pískovna Náklo se nachází na 

jihovýchodním konci Litovle a z velké části patří ke katastru obce 

Náklo. Pískovna plní více funkcí (těžebnou, rekreační, sportovní – 

rybolov). 

 

 
 

14 Zdroj: Povodňový plán města Litovel 
15 Dostupný na http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/ 

K významným vodním tokům dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, patří Benkovský potok, Cholinka, 

Malá Voda, Morava. 

 

Povodňová ochrana: Město Litovel má zpracovaný digitální 

povodňový plán15 dle § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a 

digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Litovel dle § 

79 zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách16. 

 

Město Litovel a jeho místní části Víska, Tři Dvory, Nasobůrky, 

Rozvadovice, Chořelice, Unčovice a Březové jsou, vzhledem ke 

geomorfologickým a hydrologickým charakteristikám, ohrožována 

především přirozenou povodní. 

 

Všechna protékající ramena a hlavní tok řeky Moravy při zvýšených 

průtocích mohou způsobit rozlití vody po celé délce. Velkým 

problémem zůstává Mlýnský potok. Jeho rozlití je v poslední době 

téměř pravidelné.  Při dvacetileté vodě, měřeno na vodočtu 

Moravičany, a víceletých vodách hrozí rozlití Mlýnského potoka za 

Vískou, přelití přes železniční svršek na ulici Dukelskou a zaplavení 

celé jižní části města a části přilehlých obcí Chořelice, Rozvadovice, 

Unčovice a Březové. Případné zpětné vzdutí vody od Litovle ohrozí 

obec Víska. 

 

Bleskové povodně při přívalových deštích se, vzhledem ke 

kopcovitému charakteru, vyskytují v místních částech Savín, Nová 

Ves a Myslechovice. 

16 Dostupný na http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/. 

 

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D401110000100&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403210102800&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403210103300&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403300000400&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403210103000&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403210103000&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403260001000&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403300000200&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403300000200&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403270000100&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403220000100&QI=-1
https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=503444&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D403280000100&QI=-1
http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-178
http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/
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Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, 

při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené 

předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního 

zákona nebo povodňovými orgány, zejména při: 

• déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze 

nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném 

náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 

nebezpečných ledových zácp a nápěchů 

• dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku 

ve vodním toku a jeho stoupající tendenci. 

 

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do 

několika hlavních typů: 

• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, 

popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně 

se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i 

v nížinných úsecích větších toků. 

• Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; 

vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, 

obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích. 

• Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké 

intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími 

poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na 

malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně 

rychlý průběh povodně). 

• Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při 

relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích 

náchylných ke vzniku ledových jevů. 

 

 Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní: 

• Litovel: Myslechovice (Od Rampachu směrem na náves) – 

hrozí splachy z okolních polí při přívalových deštích 

• Litovel: Nová Ves (Peklo) – rozvodnění Loučky vlivem 

přívalových dešťů 

• Litovel: Savín (Savínský p.) – rozvodnění Savínského p. 

vlivem přívalových dešťů 

Litovel patří do 4 záplavových území: 

• Benkovský potok: úsek 0–20,387 km 

• řeka Morava: úsek 199,958–296,255 km 

• řeka Morava: úsek 201,62–296,04 km 

• řeka Morava: úsek 200,5–293,5 km 

 

V minulosti Litovel zasáhla povodeň v roce 1981, v červenci 1997, 

v březnu a listopadu 1999, v lednu 2003, na jaře 2006, v červnu 2010 

a v červnu 2013 a lze předpokládat, že v důsledku klimatické změny 

dojde k nárůstu četnosti výskytu povodní. 

 

Další obrázek znázorňuje záplavová území pro 5 letou, 20 letou a 

100 letou vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p73
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p73
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4','TOGGLE0186A4_ICON')
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Obrázek 29: Záplavová území 
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Vztah ke klimatu 

Témata k diskuzi: 

• přívalové deště a záplavy 

• zrychlený odtok vod  

• ubývání povrchových a podzemních vod, vydatnost 

pramenů, vodních zdrojů 

• možné nesprávné zásahy do říční sítě, revitalizace 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na území ohrožené záplavami a přívalovými srážkami, 

zejména na obydlené budovy a na prvky klíčové infrastruktury. Ve 

spolupráci s odborníkem posoudit možnost revitalizace některých 

vodních toků. 

2.3.5 Zeleň ve městě a lesy 

Větší plochy veřejné zeleně se vyskytují např. v blízkosti 

Olomouckého a Uničovského rybníku a v místní části Nová Ves, 

Savín, Březové, tři Dvory. Území města je tvořeno z cca 25 % lesními 

pozemky17. Město Litovel nemá zpracovaný pasport veřejné zeleně, 

proto tuto kapitolu nejde více konkretizovat. 

Vzdálenost vegetace do 100 a do 500 od budov znázorňuje 

následující mapa. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• stínící efekt zeleně a ochlazující efekt vzrostlých stromů 

• skladba dřevin při nové výsadbě 

• snížení retence půd, snížený obsah vody v půdě 

• zajištění biodiverzity 

 
 

17 zdroj: www.czso.cz  

Doporučení do návrhové části 

Zpracovat pasport veřejné zeleně, na jehož základě vytipovat oblasti 

s malými plochami veřejné zeleně (např. jižní část katastru Unčovice) 

a v nich realizovat „zelená opatření“. Absence zeleně u krajských 

komunikací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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Obrázek 30: Analýza vzdálenosti vegetace do 100 m/500 m od budov 
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2.4 Socioekonomické podmínky území 
s ohledem na klimatické změny 

2.4.1 Demografie 

K 1. 1. 2021 bylo ve městě Litovel evidováno 9 588 obyvatel, z toho 

4 168 žen, 3 965 mužů, 1 455 dětí, průměrný věk je 43,3 let18. Počet 

obyvatel ve městě stále klesá a populace stárne, jak ukazuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka 6: Počet obyvatel a věkové složení – zdroj ČSÚ 
stav 

k 31.12. 

počet 

obyvatel 

celkem 

v tom podle 

pohlaví 

v tom podle věku průměrný 

věk 

muži ženy 0-14 15-64 65 a 

více 

2019 9 738 4 790 4 948 1 492 6 136 2 110 43,5 

2018 9 810 4 839 4 971 1 488 6 246 2 076 43,3 

2017 9 866 4 871 4 995 1 476 6 356 2 034 43,1 

2016 9 901 4 892 5 009 1 469 6 464 1 968 42,8 

2015 9 879 4 891 4 988 1 456 6 531 1 892 42,6 

 

 

Vztah ke klimatu 

Na základě současných trendů lze předpokládat, že v následujících 

letech bude pravděpodobně docházet i nadále k mírnému poklesu 

celkového počtu obyvatel ve městě a obyvatel ve věkové kategorii 

15-64 let a mírnému nárůstu počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 

let a obyvatel ve věku 65 a více let. Zvyšuje se také průměrný věk 

obyvatel. Nárůst počtu seniorů v Litovli odpovídá i údajům ČSÚ pro 

celou ČR. Index stáří, který vyjadřuje, kolik v populaci připadá osob 

 
 

18 Zdroj: www.litovel.eu  

ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let, je pro území města 

v r. 2019 na hodnotě 141,4 a odpovídá celorepublikové stoupající 

tendenci. 

Témata k diskusi: 

• horší schopnost adaptace starších obyvatel města na vlny 

tepla a sucho, holomrazy, přívalové deště 

• nízká vlhkost vzduchu, špatné dýchání 

• snížená produktivita práce vlivem horka 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na osoby a jejich bydliště ohrožené extrémními průběhy 

teplot (starší lidé, nemocní, děti). 

 

Další 2 obrázky znázorňují míru zranitelnosti populace vzhledem 

k hodnocení rizikových faktorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litovel.eu/
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Obrázek 31: Míra zranitelnosti populace I. 
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Obrázek 32: Míra zranitelnosti populace II. 
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2.4.2 Zdravotní stav obyvatelstva 

Ve městě se zvyšuje průměrný věk obyvatel, klesá počet obyvatel ve 

věku 15-64 let a více stoupá počet osob nad 65 let než počet dětí do 

14 let. Obecně stoupá počet léčených diabetiků, nádorových 

onemocnění a počet pacientů v alergologických ordinacích. V Litovli 

funguje Poliklinika (ordinace angiologická, EKG, interna, kardiologie, 

onkologie, rentgen, revmatologie, ultrazvuk), dále jsou v Litovli 

zastoupeni praktičtí lékaři a odborní specialisté. Ve městě je v 

současnosti 5 lékáren. 

Vztah ke klimatu 

Na základě dostupných dat lze předpokládat, že v dlouhodobém 

výhledu podíl obyvatel nad 65 let dále poroste, což se projeví 

především v nárocích na sociálně zdravotní služby (v oblasti 

komunitního plánování, potřeby lokalizace specifických forem bydlení 

pro seniory). 

Témata k diskusi: 

• horší schopnost adaptace starších obyvatel města na vlny 

tepla a sucho, holomrazy, přívalové deště 

• nízká vlhkost vzduchu, špatné dýchání 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na osoby a jejich bydliště ohrožené extrémními průběhy 

teplot (starší lidé a děti do 4 let, nemocní, obyvatelé bydlící v 

podstřešních bytech). 

 

2.4.3 Sociální oblast 

Na území města Litovel se vyskytují tyto služby v sociální oblasti 

(výběr): 

• Charita Šternberk – Středisko Litovel, které poskytuje sociální 

a zdravotní péči, organizuje humanitární pomoc v Litovli a 

dalších obcích Mikroregionu Litovelsko. Stěžejním úkolem 

Charity v Litovli je péče o seniory, nemocné a tělesně 

postižené. 

• Domov důchodců – Domov pro seniory Červenka, p.o., který 

poskytuje pobytové sociální služby seniorům, jež se ocitli v 

nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku a zdravotního stavu. 

• Nové Zámky, p.o., která v 5 různých obcích poskytuje 3 

sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, 

domov se zvláštním režimem pro muže a chráněné bydlení. 

• Akselit, z.s. – služba je určena pro občany Litovle a 

integrovaných obcí, kteří dosáhli věku 65 let, nebo jsou držiteli 

průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• Požadavky na úpravy, rekonstrukce a revitalizace budov 

sociálních služeb – zateplení budov, zastínění, výsadba 

zeleně atd. 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na úpravy (zastínění, výsadba zeleně apod.) a 

rekonstrukce budov (zateplení) sociálních služeb a revitalizace 

okolního prostředí. 

 

2.4.4 Urbanismus, bydlení, bytová výstavba 

Celkový počet trvale obydlených domů ve městě a v napojených 

místních částech je cca 2 060. Cca 30 % místních obyvatel bydlí v 

rodinných domcích, větší část zbytku bydlí v novějších sídlištích a 

menší část ve staré zástavbě v centru města. 
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Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• specifické požadavky na novou výstavbu – zamezit vysokým 

teplotám v budovách 

• rozložení stávajících i nových ploch zeleně v nových 

výstavbách 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na úpravy a rekonstrukce budov (zateplování) a 

revitalizace veřejného prostranství (ozelenění). Zvýšení množství 

zelené a modré infrastruktury. Realizovat zelené střechy, vertikální 

zeleň. Ozelenit panelové prvky kolem obydlí (prostory na popelnice, 

zdi atd.). 

 

2.4.5 Průmysl 

Litovel patří mezi významná průmyslová města regionu. V městě je 

zastoupen potravinářský průmysl (pivovar – Pivovar Litovel, a.s., 

cukrovar – Litovelská cukrovarna, a.s., sladovna – SLADOVNY 

SOUFFLET ČR, a.s. – Sladovna Litovel, konzervárenský podnik – 

Alibona, a.s., výroba těstovin – Adriana – výrobce těstovin, s.r.o., sýrů 

– Brazzale Moravia a.s.). Dále je ve městě zastoupen lehký průmysl 

(výroba gramofonů – SEV Litovel s.r.o., výroba hygienických potřeb – 

Kimberly - Clark, s.r.o., výroba lyžařského vybavení – HTM Sport 

s.r.o.) nebo těžký strojírenský průmysl (výroba papírenských strojů – 

PAPCEL a.s.). 

Opomíjenými místy pro realizaci aktivit podporujících zmírnění 

dopadů klimatické změny jsou průmyslové zóny. V ideálním případě 

 
 

19 Faktor K – erodovatelnosti dle mapového portálu Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půd ‒VUMOP 

se jedná o soubor objektů, které jsou vhodné pro průmyslovou 

výrobu s hygienicky nezávadným charakterem a dostatečným 

podílem zeleně mezi jednotlivými objekty, ve kterých existuje funkční 

dopravní činnost. Ve městě se Litovel se nachází průmyslová zóna 

v místní části Nasobůrky. Má celkovou rozlohu 24 hektarů, pro 

výrobu je určeno 22 hektarů. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• nedostatek vody pro provozy – nadměrný odběr vody provozy 

• průmyslové znečištění ovzduší 

• znečištění ovzduší z dopravy související s průmyslovými 

podniky 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na dostatečné zdroje vody pro provozy a řešit potenciální 

průmyslové znečištění. Řešit adaptační opatření v průmyslových 

podnicích (zelená a modrá infrastruktura). Realizovat úsporná 

energetická opatření a snížit závislost podniků na fosilních zdrojích 

energie. Začlenění průmyslové zóny v Nasobůrkách do krajiny. 

 

2.4.6 Zemědělství 

Území města je tvořeno z přibližně 61 % zemědělskou půdou. 

Zemědělská půda je charakteristická vyšším zorněním. Co se týká 

erozních procesů zemědělské půdy souvisejících se zpracováním 

půdy je území zařazeno do oblast středně náchylných 

půd19.Kategorie využití půdy a jejich rozlohu na území Litovle a 

znázorňuje následující mapa. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SEV_Litovel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
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Obrázek 33: Kategorie využití půdy a jejich rozloha na území města Litovel 
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Vztah ke klimatu 

Témata k diskuzi: 

• strukturální změna zemědělství – nevhodné využití 

zemědělské půdy, monokulturní pěstování plodin 

• zemědělské sucho – neúroda zemědělských plodin 

• zrychlený odtok vody, nezadržení vody a živin v krajině/půdě 

• zaorání mezí a vodotečí 

• snížení retence půd, snížený obsah vody v půdě 

• nedostatek vody pro provozy – nadměrný odběr vody provozy 

Doporučení do návrhové části 

Zaměřit se na vhodné využití zemědělské půdy (struktura plodin), 

obdělávání nejen zemědělské půdy, na dostatek vodních zdrojů pro 

zemědělskou činnost. 

 

2.4.7 Ekonomika a rozvoj 

Město Litovel má dle platného územního plánu volné plochy pro nové 

investory, k dispozici jsou také nebytové prostory vhodné 

k podnikání. 

K 31. 12. 2020 bylo v Litovli registrováno 1 997 podnikatelských 

subjektů, z toho bylo 1 622 fyzických osob a 375 právnických osob20. 

Převažující činnosti podnikání jsou průmysl, velkoobchod a 

maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, stavebnictví. 

Ke stejnému datu činila nezaměstnanost SO ORP Litovel 2,54 % 

(podíl nezaměstnaných osob), tj. celkem 402 uchazečů o zaměstnaní 

vedených v evidenci Úřadu práce, v Litovli činil podíl 

 
 

20 Zdroj: www.czso.cz  

nezaměstnaných osob 2,58 % (celkem 165 osob)21. Velký podíl 

pracovních míst ve městě je soustředěn do průmyslových podniků. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskuzi: 

• snížená produktivita práce vlivem horka/tepla 

• nedostatek vody pro provozy – nadměrný odběr vody provozy 

Doporučení do návrhové části 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty, zejména na vhodných 

opatřeních pro jejich zaměstnance. Zaměřit se při nově vznikajících 

rozvojových plochách (v rámci územního plánu) např. na včlenění 

více ploch zeleně se vzrostlými stromy, vodními prvky. Vytváření 

podmínek a podpora ekologických forem dopravy do zaměstnání. 

 

2.4.8 Integrovaný záchranný systém a krizový plán 

Litovel informuje své občany, jak postupovat při mimořádných 

událostech (krizových situacích) na webovém portále města. 

 

Bezpečnostní rada Litovle je poradním orgánem svého zřizovatele 

pro přípravu na krizové situace. Na základě§ 24 odst. 2 zák. č. 

240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), je předsedou bezpečnostní rady 

obce starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce. Obsah 

činnosti a složení bezpečnostní rady stanovují §§ 6 až 9 nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). 

21 Zdroj: www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Krizový štáb města Litovel je pracovním orgánem svého zřizovatele 

pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu ORP je 

starosta města Litovel, který jmenuje členy krizového štábu. Obsah 

činnosti a složení krizového štábu kraje a krizového štábu ORP 

stanovují §§ 12 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 

27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

 

Povodňová komise města Litovel je zřízena Radou města Litovel 

v souladu s § 78 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách. Předsedou 

povodňové komise je starosta města Litovel. Digitální povodňový 

plán města Litovel dle § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je 

veřejně dostupný22.  

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Litovel je zřízena 

starostou obce s rozšířenou působností v souladu s § 79 zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách, který je zároveň jejím předsedou. Digitální 

povodňový plán obce s rozšířenou působností Litovel dle § 79 

zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách je veřejně dostupný23.  

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• informovanost mezi obyvatelstvem o změně klimatu, jeho 

projevy a dopady 

• připravenost aktérů na nenadálé události (povodně, záplavy, 

havárie). 

 

 
 

22 Zveřejněn na odkazu http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/ 
23 Zveřejněn na odkazu http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/ 

Doporučení do návrhové části 

Začlenit krizovou situaci a postup řešení do informačního a 

varovného systému a informování veřejnosti při záplavách, haváriích 

a dále o vhodném postupu při vlnách veder a vysokých teplotách.  

 

2.5 Podmínky technické infrastruktury území 
s ohledem na klimatické změny 

2.5.1 Zásobování vodou, kanalizace, ČOV 

Město Litovel má zpracovaný Kanalizační řád, který zahrnuje Město 

Litovel a jeho místní části Chořelice, Nasobůrky, Rozvadovice, 

Unčovice, Březové, Víska, Tři Dvory a Myslechovice. Všechny tyto 

sídelní útvary mají jednotnou nebo splaškovou kanalizaci, která je 

napojena na čistírnu odpadních vod města Litovel. Odpadní vody z 

městské aglomerace a průmyslu, včetně vod srážkových, jsou 

odváděny jednotnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. 

Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do řeky Moravy. Místní části 

jsou odkanalizovány oddílnou kanalizací, přičemž splaškové odpadní 

vody jsou sváděny do kanalizace města Litovel. 

 

Město Litovel se nenachází v žádném ochranném pásmu 

povrchových nebo podzemních vod. Nachází se však v chráněné 

krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 

 

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části ze 

skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu „Čerlinka“ a z menší 

části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). 

 

http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/
http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/
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Na vodovod je z celé uvažované lokality napojeno 9 495 trvale 

bydlících obyvatel, na lokální zdroje 100 trvale bydlících obyvatel. 

 

Kanalizaci a ČOV v Litovli provozuje Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o. Zdrojem vody pro vodovod Čerlinka je prameniště 

Čerlinka (podzemní zdroj vody), které se nachází 

necelý kilometr západně od města Litovel v ploché nivě řeky Moravy, 

v CHKO Litovelské Pomoraví. Čerlinka má velmi kvalitní, spíše tvrdší 

vodu, která se dostává do vodovodní sítě bez úpravy. Vlastníkem 

prameniště je Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., provozuje 

jej Moravská Vodárenská a.s., od které ji Vodohospodářská 

společnost ČERLINKA odkupuje. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• vydatnost pramenů a vodních zdrojů 

• spotřeba vody – plýtvání vodou, zavlažování zelených ploch 

Doporučení do návrhové části 

Spolupracovat s provozovatelem infrastruktury pitné vody na její 

postupné rekonstrukci a obnově. Snížit ztráty vody v potrubí. 

Informovat obyvatele o správném hospodaření s pitnou vodou. 

Preferovat do budoucna využívání šedé vody ve veřejných 

budovách. 

 

2.5.2 Energetika, SZT 

Město Litovel má zpracovaný Energetický dokument. Výrobu a 

rozvod tepla zajišťuje Městská teplárenská společnost a.s. Litovel. 

 
 

24 Zdroj: Tabulka sčítacího úseku 7-4110 (rsd.cz) 

Tepelnou energii do sítí SZT dodávají dvě teplárny s kombinovanou 

výrobou elektrické energie a tepla – Teplárna Uničovská a Teplárna 

Vítězná. 

Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• využití obnovitelných zdrojů energie 

Doporučení do návrhové části 

Zvýšit zapojení obnovitelných zdrojů energie při celkovém 

zásobování energiemi města.  

 

2.5.3 Doprava 

Městem Litovel prochází silnice II/449 – silnice II. třídy, která vede 

z Rýmařova do Prostějova, silnice II/447 – silnice II. třídy, která vede 

z Litovle do Šternberka a silnice II/635, což je úsek bývalé státní 

silnice č. 35 vedoucí z Olomouce do Mohelnice. Litovlí prochází 

dálnice D35 a slouží jako významné dopravní spojení mezi Litovlí, 

Olomoucí a Mohelnicí. 

Výsledky sčítání intenzity dopravy provedené v r. 201024:  

• na ul. Žerotínova (silnice II/447) na sčítacím úseku 7-4110 

byla intenzita dopravy 3 369 všech motorových vozidel (z 

toho cca 630 těžkých motorových vozidel a cca 2 700 

osobních a dodávkových vozidel) 

• na ul. Dukelská (silnice II/449) na sčítacím úseku 7-1982 byla 

intenzita dopravy 9 729 všech motorových vozidel (z toho cca 

1 720 těžkých motorových vozidel a cca 7 900 osobních a 

dodávkových vozidel) 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Litovel
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Litovelsk%C3%A9_Pomorav%C3%AD
http://scitani2010.rsd.cz/pages/intenzitytable/default.aspx?s=7-4110
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDma%C5%99ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelnice
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• na ul. Svatoplukova (silnice II/635) na sčítacím úseku 7-0097 

byla intenzita dopravy 6 778 všech motorových vozidel (z 

toho cca 1 240 těžkých motorových vozidel a cca 5 440 

osobních a dodávkových vozidel) 

 

Litovel je součástí integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje IDSOK. Ve městě jsou 3 železniční stanice a zastávky: Litovel 

předměstí (trať: 307, 308), Litovel město (trať: 307), Litovel (trať: 

307). 

V souvislosti s klimatickou změnou je často zmiňováno znečišťování 

ovzduší způsobené automobilovou dopravou. K jeho nejčastějším 

příčinám patří vysoký výskyt SO2 (oxid syřičitý), NOx (oxidy dusíku) a 

benzenu: 

• SO2 vzniká při spalování méně kvalitních benzinů nebo nafty 

v automobilových motorech a je jednou z příčin acidifikace 

(okyselování prostředí). 

• Acidifikačními plyny jsou také NOx, které vznikají spalováním 

pohonných hmot v motorech a které v současnosti působí 

v ČR více škod než SO2. Okyselování prostředí má negativní 

vliv na přírodu (např. devastace jehličnatých lesů, úhyn 

vodních živočichů, celkové snížení biodiverzity) i na člověka 

(např. onemocnění dýchacího ústrojí). 

• Podstatným zdrojem benzenu v prostředí jsou zplodiny 

z automobilové dopravy, ale i jeho vypařování z 

motorových paliv během manipulace, distribuce a 

skladování. Benzen patří mezi karcinogenní látky, u člověka 

může způsobit leukémii a rakovinu plic. Koncentrace 

uvedených tří prvků v oblasti Litovle znázorňuje následující 

mapa. 

 
 

25 Zdroj: ISKOlimity (chmi.cz) 

Imisní limity zmíněných látek a maximální počet jejich překročení 

ukazují následující tabulky25. 

 

Tabulka 7: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Mez pro posuzování 

[µg.m-3] 

Hodnota 

imisního 

limitu [µg.m-

3] LV 

Dolní LAT Horní UAT 

SO2 1 hodina --- --- 350 

max. 24x za 

rok 

24 hodin 50 

max. 3x za 

rok 

75 

max. 3x za 

rok 

125 

max 3x za 

rok 

NO2 1 hodina 100 

max. 18x 

za rok 

140 

max. 18x 

za rok 

200 

max. 18x za 

rok 

kalendářní rok 26 32 40 

benzen kalendářní rok 2 3,5 5 

 

 

Tabulka 8: Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

 

Znečišťující 

látka 

 

Doba 

průměrování 

Mez pro posuzování 

[µg.m-3] 

Hodnota 

imisního 

limitu 

[µg.m-3] 

LV 

Dolní 

Lower 

LAT 

Horní 

Upper 

UAT 

SO2 rok a zimní 

období (1.10. – 

31.3.) 

8 12 20 

     

NO2 kalendářní rok 19,5 24 30 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel_p%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel_p%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_%C4%8Cervenka%E2%80%93Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Litovel%E2%80%93Mlade%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel_(%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palivo
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html
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Obrázek 34: Mapa znečištění SO2, NOx, benzen 
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Vztah ke klimatu 

Témata k diskusi: 

• znečištění ovzduší z dopravy – vliv na zdraví obyvatel 

• snížení emisí skleníkových plynů v případě využívání 

alternativních způsobů dopravy  

Doporučení do návrhové části: 

Zaměřit se na informace obyvatel v případě využívání alternativních 

způsobů dopravy. Rozvíjet cyklo dopravu a podporovat hromadnou 

dopravu. 

2.6 Analýza stávajících strategických dokumentů 
města 

Město Litovel má zpracovaných několik strategických dokumentů 

souvisejících s rozvojem města. Jedná se o tyto dokumenty: 

• Strategický plán rozvoje města (zpracovaný v červnu 2007), 

včetně Akčního plánu pro období 2017 – 2025 

• Energetický dokument obce 

• Plán odpadového hospodářství Litovel (zpracovaný 

v listopadu 2016) 

• Povodňový plán města Litovel (zpracovaný v září 2014) 

• Povodňový plán obce s rozšířenou působností Litovel 

(zpracovaný v lednu 2003) 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 

2020-2022 

 

Pro potřeby Adaptační strategie města Litovel byla provedena 

analýza Strategického plánu rozvoje města a Akčního plánu pro 

období 2017–2025. Strategický plán rozvoje města nemá přesně 

definovaná opatření, kterých má být dosaženo. Vymezuje jednotlivé 

prioritní oblasti a jejich cíle. Je tedy obtížné určit, do jaké míry je 

v rámci realizace cílů prioritních oblastí uvažováno s takovými 

aktivitami, které jsou pro klimatickou změnu příznivé. Na strategický 

plán navazuje Akční plán pro období 2017 – 2025, který je výčtem 

konkrétních projektů, jež chce město v tomto období realizovat. 

Tabulka níže shrnuje základní priority, oblasti a cíle těchto 

dokumentů. V tabulce jsou žlutě zvýrazněny ty cíle, jejichž realizace 

již ze své podstaty bude mít pozitivní vliv na dopady klimatické 

změny, tj. bude je zmírňovat. 
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Tabulka 9: Strategický plán rozvoje města, Akční plán 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOVEL, AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2017 – 2025 

 

 

oblast: cíl: 

 PRIORITA 1 – TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

(celkový počet projektů – 23) 

1.1 – Řešení 

vodohospodářské 

infrastruktury 

Cíl: 

• vyřešení problematiky odkanalizovaní a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení 

technických standardů a právních nařízení 

• oprava, úpravy a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí, dostavba a vybudování nových, jednotných 

i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV 

• modernizace stávající ČOV 

 

1.2 – Modernizace a 

rozvoj dopravní a 

technické infrastruktury 

Cíl: 

• oprava a dostavba místních komunikací, oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) 

• zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěném území města 

• výstavba parkovacích ploch (příp. úprava jejich umístění) 

• výstavba a zkapacitnění dopravních systémů (regionální komunikace, obchvaty města) 

 

1.3 – Snížení energetické 

náročnosti budov 

Cíl: 

• zvýšení energetické účinnosti budov a zařízení v majetku města prostřednictvím modernizace 

technických zařízení budov 

• využívání obnovitelných zdrojů energie zavedením regulace a měření tepla a teplé vody za současného 

zvýšení tepelné ochrany budov 

• provedení energetických auditů staveb 
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1.4 – Doplňující dopravní 

a technická infrastruktura 

Cíl: 

• dobudování a rekonstrukce autobusových zastávek, nádraží 

• dostavba parkovacích a dalších manipulačních ploch nejen v centru města 

• obnova, úprava a doplnění dopravního a směrového značení 

• úpravy přechodů pro chodce 

• instalace zpomalovacích prahů a doplnění městského mobiliáře 

• rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení 

 

PRIORITA 2 – BYDLENÍ 

(celkový počet projektů  – 15) 

2.1 – Vytváření podmínek 

pro bydlení, infastruktura 

pro bytovou výstavbu 

Cíl: 

• vytváření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu 

• zavedení infrastrukturních sítí v rozvojových plochách pro bytovou výstavbu 

• revitalizace stávajících sídlišť a částí města (modernizace bytového fondu, energetická optimalizace 

spočívající v provedení energetických auditů budov a následné zvýšení energetické účinnosti staveb, 

řešení parkování, zeleň na sídlištích, řešení veřejného prostoru, zlepšení dopravního spojení) 

 

2.2 – Mikroregionální trh 

bydlení, nabídka výstavby 

obytných domů a bytů 

Cíl: 

• vytvoření standardního trhu bydlení na úrovni města Litovel 

2.3 – Rozvoj a 

modernizace bydlení na 

území města 

Cíl: 

• realizace zvažovaných projektů, zajištění jejich financování, spolupráce se stavebními firmami 

• modernizace stávajícího bytového fondu – zlepšení architektonického vzhledu města 

PRIORITA 3 – PODPORA PODNIKATELKÝCH AKTIVIT 

(celkový počet projektů – 3) 

3.1 – Příprava nových a 

modernizace stávajících 

nemovitostí pro rozvoj 

podnikání, podpora 

investorů 

Cíl: 

• mít připraveny vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty 

• postupovat v rekonverzi nefunkčních hospodářských areálů 

• zlepšit dopravní obslužnost pro rozvoj podnikání a stavebně technický stav pozemních komunikací 

• změnit profesní strukturu v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání 
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PRIORITA 4 – VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH 

(celkový počet projektů – 8) 

4.1 – Rozšiřování sítě 

cyklotras a cyklostezek, 

včetně doprovodného 

zázemí 

Cíl: 

• pokračování ve výstavbě značených regionálních a místních cyklistických komunikací (cyklotras i 

cyklostezek) 

• využití příměstských lesů pro rekreaci (turistické, cyklistické, či naučné stezky apod.) 

 

4.2 – Doplňkové aktivity a 

zázemí turistického ruchu 

Cíl: 

• budování sítě služeb (stravovací a ubytovací zařízení, záchytná parkoviště, půjčovny nebo úschovny 

kol aj.) 

 

4.3 – Výstavba a 

modernizace sportovních, 

kulturních a 

společenských zařízení 

Cíl: 

• rozšíření a modernizace stávajících sportovních, kulturních a společenských areálů s doprovodným 

zázemím 

4.4 – Městský a veřejný 

majetek – projekty 

modernizací a 

rekonstrukcí 

Cíl: 

• připravované a plánované projekty města, rekonstrukce, obnovy, oprav městského úřadu, škol, 

sportovních areálů, knihovny, hasičské zbrojnice a dalších obdobných zařízení 

 

4.5 – Sportovní, 

společenské a kulturní 

akce, podpora činnosti 

zájmových spolků 

Cíl: 

• podpora činnosti místních zájmových spolků, vzájemná koordinace aktivit i například příprava vhodných 

společných projektů 

PRIORITA 5 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(celkový počet projektů – 10) 

5.1 – Zeleň a ochrana 

krajiny 

Cíl: 

• nutné obnovení a doplnění přírodních biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí 

a doprovodné zeleně vodních toků, cest apod. 

• obnova původní krajinné matrice dle historických podkladů (map, leteckých snímků), obnova 

prostupnosti krajiny 

• revitalizace přirozené funkce toků a melioračních kanálů a jejich niv 
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• odstranění nevhodných a nefunkčních prvků meliorací 

• péče o mokřady a prameniště, protierozní opatření, odbahnění rybníků 

• doplnění břehových a doprovodných porostů vodních toků a rybníků 

• rekonstrukce technických prvků, zaniklých či poškozených retenčních prostorů 

• kontrola manipulačních řádů vodních děl, jejich dodržování 

• obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších 

remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu 

• stabilizace ekologických funkcí celého území, využití zeleně jako protihlukové bariéry 

 

5.2 – Odpadové 

hospodářství 

Cíl: 

• zvýšení motivace občanů k nakládání s odpady 

• dosažení vyššího procenta zapojení domácností do sběrného systému města 

• rozšíření ekologické výchovy, snížení počtu černých skládek na území města 

• příprava zařízení pro biologicky rozložitelný odpad 

 

PRIORITA 6 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

(celkový počet projektů – 1) 

6.1 – Výstavba a 

modernizace zařízení pro 

sociální služby, 

rozšiřování sociálních 

služeb 

Cíl: 

• vytvoření dostatečného množství sociálních zařízení pro marginalizované skupiny obyvatel, především 

pobytová zařízení 

• vytipování vhodných městských nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních služeb 

a jejich modernizace, případně vybudování zcela nové stavby sloužící sociálně ohroženým osobám 

města 

• vybudování malometrážních bytů 
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2.7 Analýza dotazníkového šetření 

 

2.7.1 Analýza dotazníků stakeholderů 

 

V lednu 2021 byli osloveni stakeholdeři města Litovel a vyzváni 

k tomu, aby vyplnili krátký vstupní on-line dotazník, jehož záměrem 

byla identifikace důležitých oblastí, na něž by se měla adaptační 

strategie zaměřovat. Jednalo se o zástupce z řad vedení města a 

jeho odborů, místních podnikatelů, z oblasti školství a zemědělství. 

Úvodní dotazník sloužil k posouzení zranitelnosti území a stanovení 

priorit adaptační strategie Respondenti hodnotili u každé otázky 

závažnost / význam jednotlivých témat číslicí od 1 do 5 (čím větší 

hodnota, tím je dané téma pro obec / region důležitější, potřebná k 

řešení). Stupeň 1 značí nejméně závažné a okrajové téma, stupeň 5 

vyjadřuje velmi závažné riziko / zásadní téma / důležitý problém. 

Osloveno bylo 10 osob, zpět bylo posláno 8 vyplněných dotazníků. 

Přesná verze dotazníku včetně jeho grafického vyhodnocení je 

v Příloze č. 1. 

K nejdůležitějším tématům, tj. tématům, které, většina respondentů 

hodnotila na stupni 4 nebo 5 patří: 

• povodně/záplavy a přívalové deště (bleskové povodně) – na 

stupni 5 hodnotilo 5 respondentů 

• sucho (nedostatek vody) – na stupni 5 hodnotili 3 respondenti 

• degradace půd (eroze, znečištění, zhutnění, nedostatek živin) 

– na stupni 4 hodnotilo 5 respondentů 

• rizika spojená se stávajícím způsobem nakládání s odpady – 

vazba na cirkulární ekonomiku (produkce, výhled, 

předcházení vzniku odpadu) – na stupni 4 hodnotili 3 

respondenti 

• odpadní vody, kaly z ČOV – na stupni 5 hodnotili 3 

respondenti 

• zábory ZPF (neupřednostňování brownfieldů a jiných 

nezemědělských ploch) – na stupni 4 hodnotili 3 respondenti 

• narušení zemědělské produkce (vč. případně lesnických 

činností) – na stupni 4 hodnotili 3 respondenti 

• ztráta a poškození rekreační hodnoty krajiny – na stupni 4 

hodnotili 3 respondenti 

 

2.7.2 Analýza dotazníkového šetření mezi obyvateli 

města 

Dotazníkové šetření mezi obyvateli města proběhlo během 14 dní 

v měsíci červnu 2021. Obyvatelé byli dotazováni prostřednictvím 

chatbota, který byl dostupný na webových stránkách města. Přesná 

verze dotazníku včetně jeho grafického vyhodnocení je v Příloze č. 

2. Dotazník vyplnilo 235 respondentů. 

Nejdůležitější výstupy dotazníku: 

• Valná většina obyvatel Litovle se zajímá o veřejné dění ve 

městě (necelých 90 %): 

➢ 65,2 % respondentů zvolilo odpověď spíše se 

zajímám. 

➢ 23,8 % respondentů zvolilo odpověď velmi se 

zajímám. 

➢ 9,3 % respondentů zvolilo odpověď spíše se 

nezajímám. 

➢ 1,6 % respondentů zvolilo odpověď nevím. 
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• Necelé 2/3 obyvatel Litovle jsou spokojeny s životem ve 

městě (Respondenti měli jednotlivé oblasti zhodnotit na 

stupnici od 1 do 10, přičemž 1 = nejméně spokojení, 10 = 

nejvíce spokojení): 

➢ 7,3 % respondentů zvolilo stupeň 10. 

➢ 32,2 % respondentů zvolilo stupeň 7. 

➢ 25,6 % respondentů zvolilo stupeň 8. 

➢ 1,1 % respondentů zvolilo stupeň 0 a 1. 

 

• Další otázka se týkala hodnocení spokojenosti 

s vybranými oblastmi života v Litovli. Za nejuspokojivější 

vnímají respondenti tyto oblasti: 

➢ 1. místo: oblast „možnosti nakupování“ (66,9 % 

respondentů) 

➢ 2. místo: oblast „kvalita životního prostředí“ (57 % 

respondentů) 

➢ 3. místo: oblast „možnosti sportovní vyžití a kulturního 

vyžití, volnočasová infrastruktura“ (54,1 % 

respondentů) 

 

• Jako nejuspokojivější vnímají stav životního prostředí ve 

městě a jeho okolí v těchto oblastech: 

➢ 1. místo: oblast „stav veřejné zeleně“ (63,7 % 

respondentů) 

➢ 2. místo: oblast „sběr odpadu“ (45,8 % respondentů) 

➢ 3. místo: oblast „životní prostředí ve městě“ (43,8 % 

respondentů) 

 

• Více než 2/3 respondentů souhlasí s tvrzením, že 
klimatická změna probíhá. 
 

• Takřka polovina respondentů si myslí, že by se mělo 
město připravovat na problémy spojené s klimatickou 
změnou (49,6 % respondentů) 

 

• Necelá polovina respondentů (40 %) vyjádřila podporu 
tvrzení, že by se město mělo snažit o snížení spotřeby 
energie a snižování emisí CO2. 
 

• Co chtějí obyvatelé ve městě zlepšit, aby se jim v něm 
lépe žilo? Nejčastější odpovědi se týkaly: 

➢ dopravní infrastruktury 
➢ dostupnosti bydlení 
➢ bezpečnosti ve městě 

   

2.8 SWOT analýza města Litovel 

Na základě uvedených analytických údajů a strategických 

dokumentů města byla vypracována SWOT analýza pro město 

Litovel, která definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a 

současně umožňuje rychlou kontrolu souladu na ně navazujících 

strategických opatření a doporučení. 
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silné stránky slabé stránky 

 

• výhodná poloha v blízkosti 

páteřních dopravních cest 

• aktivní účast města 

v partnerstvích na nadnárodní 

úrovni 

• vyřešená likvidace 

komunálního odpadu 

• pokrytí města vodovodní a 

kanalizační sítí a existence 

ČOV 

• dobrá úroveň základní 

občanské vybavenosti města 

• kvalitní technické vybavení 

bytů elektrifikací a plynofikací  

• existence IDOS v celém 

regionu 

• fungující komunikační síť pro 

informovanost občanů 

(rozhlas, web, web, úřední 

deska) 

• poloha v CHKO Litovelské 

Pomoraví 

• dostatek menších vodních 

toků na území města (6 

ramen řeky Moravy) 

• příznivé předpoklady pro 

rozvoj ekologických a 

mimoprodukčních forem 

zemědělství v okolí města 

• existence Strategického, 

Územního a Akčního plán 

města 

 

• málo ploch veřejné zeleně 

v centru města 

• nízká realizace projektů 

snižujících spotřebu energie 

• vysoká energetická 

náročnost budov 

• nadměrné náklady na 

údržbu a opravy místních 

komunikací (zejména v 

zimě), nedostatek finančních 

prostředků na jejich 

následné opravy a 

rekonstrukce  

• nedostatek parkovacích 

ploch v okolí historického a 

nákupního centra města a v 

obytných zónách  

• málo využívaný potenciál 

návštěvníků a turistů ze 

vzdálenějších částí ČR 

• nedostatek pracovních 

příležitostí v regionu (zvláště 

pro absolventy středních a 

vysokých škol) a z toho 

vyplývající emigrace 

mladých a kvalifikovaných 

obyvatel 

• obecný problém nedostatku 

kapitálu na investice do 

dalšího rozvoje města 

příležitosti hrozby 

 

• využívání finančních 

prostředků z relevantních 

dotačních zdrojů 

• příprava dotačních titulů na 

úrovni EU, ČR a kraje 

podporujících investice pro 

rozvoj měst a obcí  

• realizace adaptačních 

opatření 

• další budování a rozvoj 

cyklotras a cyklostezek  

• realizace protipovodňových a 

protierozních opatření 

• zapojení do Národní sítě 

Zdravých měst ČR 

• zavádění evropských 

právních i ekologických norem 

do života regionu  

• kooperace mezi klíčovými 

subjekty veřejného, 

soukromého i neziskového 

sektoru v regionu  

• podpora společné přípravy 

pro možnost čerpání 

finančních prostředků z 

krajských, národních a 

evropských dotačních titulů  

 

 

 

• povodňové ohrožení řekou 

Moravou 

• předpoklad nárůstu teplot, 

zejména v letním období a 

vln veder 

• předpoklad četnějších a 

intenzívnějších období 

sucha 

• vyšší investiční nároky na 

infrastrukturní projekty 

ovlivněné polohou města v 

záplavovém území řeky 

Moravy 

• omezení plynoucí 

z přítomnosti CHKO 

Litovelské Pomoraví a 

Natura 2000  

• stárnutí obyvatel města 
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2.9 Identifikace hrozeb, analýza zranitelnosti 

2.9.1 Úvod 

Tato kapitola vychází z poznatků získaných v projektu Resilience a 

adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích26, jehož 

hlavním cílem bylo vytvoření strategie pro začlenění adaptace na 

klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro 

posílení resilience (příjemce: ZO ČSOP VERONICA, realizace 

projektu: 1.1.2015 – 30.4.2016). Jedním z výsledků tohoto projektu 

bylo stanovení pětikrokového postupu pro zpracování adaptace na 

změnu klimatu do lokálních strategií. 

 

2.9.2 Identifikace hrozeb 

Jedním z kroků je definování jednotlivých hrozeb vztahujících se 

k dopadům klimatické změny na regionální úrovni. Identifikované 

hrozby je možné v oprávněných případech doplnit také o další, 

nicméně hrozby ze seznamu níže by měly tvořit jádro očekávaných 

hrozeb na lokální úrovni. Vznikl tak seznam několika jasně 

představitelných klíčových kategorií, pro které je možné vybírat 

opatření, a které jsou srozumitelné zainteresovaným aktérům na 

regionální úrovni. Je patrné, že jednotlivé hrozby a jejich dopady 

spolu úzce souvisí (například povodně mohou vést k narušení 

dodávek elektřiny a energie, sucho může vést k lesním požárům). 

Tyto souvislosti jsou vždy zmíněny v rámci analýzy zranitelnosti a 

jejich uvědomění je součástí principu resilience. Nicméně je nutné je 

 
 

26 Webové stránky projektu: Resilience - schopnost vyrovnat se se 

změnou: Ekologický institut Veronica 

v analýze zranitelnosti myšlenkově oddělit, protože některá opatření 

je třeba přizpůsobovat specifikům dané hrozby. 

Tabulka 10: Seznam identifikovaných hrozeb 

SEZNAM IDENTIFIKOVANÝCH HROZEB 

Povodně Lesní požáry 

Přívalové (bleskové) 

povodně 

Narušení dodávek elektřiny a 

energie 

Dlouhodobé sucho 
Narušení dopravy nebo dopravní 

obslužnosti 

Extrémně silný vítr Narušení komunikačních sítí 

Ledové jevy (námrazové 

jevy) 
Narušení zemědělské produkce 

Vedro Nežádoucí změny biotopů 

Mráz Nové nemoci a nepůvodní druhy 

Nedostatek sněhu 

Technologické katastrofy 

iniciované přírodními jevy 

(NATECH) 

Vysoký výskyt sněhu 
Selhání fungování místní veřejné 

správy 

Degradace půd Ztráta rekreační hodnoty krajiny 

Svahové nestability  

https://www.veronica.cz/resilience-1
https://www.veronica.cz/resilience-1


 

74 
 

Některé z uvedených hrozeb odpovídají hrozbám definovaným v kap. 

2.8., které byly určené na základě analýzy území a strategických 

dokumentů města. Pro další práci proto budou využity tzv. karty 

hrozeb projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v 

regionálních strategiích. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit, že 

řešení a doporučení postupů řešení všech hrozeb je zapotřebí vždy 

konzultovat s odborníky v dané problematice. 

 

2.9.3 Karty hrozeb pro analýzu zranitelnosti 

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních 

strategiích definuje 21 základních hrozeb. Každá z nich má 

zpracovanou tzv. Kartu hrozby, která popisuje tyto základní oblasti: 

definice hrozby, způsob analýza území, způsob zhodnocení 

zranitelnosti a pravděpodobnosti a prioritizaci hrozby. Přesně 

vyplnění Karty hrozby je důležitou podmínkou pro určení zranitelnosti 

daného území, ze kterého pak vychází   vytipování vhodných 

opatření a konkrétních kroků, jak hrozbu omezit. 

 

Jednotlivé Karty hrozeb, včetně zhodnocení zranitelnosti, 

pravděpodobnosti, stávající schopnosti zvládat hrozbu a prioritizace 

hrozby jsou obsaženy v Příloze č. 3. 
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1 ÚVOD 

 

Návrhová část navazuje na analytickou část a obsahuje definici vize 

strategie jako dlouhodobého přístupu ke změně klimatu, časového 

horizontu, jednotlivých cílů a prioritních oblastí, ve kterých se může 

klimatická změna projevit. Její součástí je také výčet a popis 

jednotlivých adaptačních opatření a návrh implementace 

relevantních opatření v souladu s cíli strategie. Z návrhové části 

vychází implementační část a Akční plán strategie. 

 

2 VIZE, CÍLE, PRIORITNÍ OBLASTI 

 

2.1 Vize a časový horizont 

 

Vize je tvrzení vyjadřující žádoucí budoucí stav, kterého se má 

dosáhnout prostřednictvím naplnění Strategie. Vize definuje 

dlouhodobý přístup města ke klimatické změně, který obsahuje oba 

2 základní přístupy ke klimatické změně tak, jak jsou uvedeny v kap. 

1.3. analytické části Strategie, tj. 

 

• přístup mitigační, jehož cílem je zmírnit dopady probíhající 

změny klimatu prostřednictvím snižování emisí skleníkových 

plynů, zejména CO2 

• a přístup adaptační, jehož cílem je zmírnit dopady probíhající 

změny klimatu prostřednictvím takových kroků, které eliminují 

její vlivy. 

 

 

Vize 

 

Město Litovel je připraveno na očekávané dopady klimatické 

změny, reaguje na ně adekvátními adaptačními opatřeními ve 

všech oblastech rozvoje města a současně snižuje dopady své 

činnosti na klima. 

 

 

Vize v oblasti klimatu musí vyhovovat Strategickému plánu rozvoje 

města Litovel a být jeho nedílnou součástí. Vize se ale konkrétněji 

zaměřuje na oblast klimatické změny, a to jak primárně, jako reakce 

na potenciální dopady klimatické změny, tak sekundárně, s důrazem 

na současné snižování negativních vlivů na klima. 

 

Vize by měla být dlouhodobá a měla by přesahovat časový horizont 

Adaptační strategie. Jako časový horizont byl stanoven rok 2035 a to 

ze 2 důvodů: 

 

1) Lze předpokládat, že do tohoto data bude reálné naplnění 

možných dlouhodobých cílů města, které v současnosti 

nejsou součástí Akčního plánu, ale jejichž budoucí realizace 

by mohla být spojená s větší časovou i finanční náročností 

(např. zajištění změny územního plánu, vydání potřebných 

povolení, zpracování podkladové dokumentace, získání 

dostatečného množství peněžních prostředků) 

2) V případě, že další realizace stávajících i plánovaných 

projektů bude probíhat v souladu s principy, které zmírňují 

dopady klimatické změny, bude pozitivní dopad těchto 

projektů na klimatickou změnu patrný spíše v delším než 

kratším časovém horizontu. 
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2.2 Cíle 

Globálním cílem Strategie je 

 

• zmírnění negativních dopadů klimatické změny 

• a přizpůsobení rozvoje i běžného provozu města Litovel jejím 

možným dopadům takovým způsobem, 

 

aby došlo k minimalizování vlivu na kvalitu života obyvatel, byly 

sníženy náklady na nezbytné adaptační kroky a aby byla všechna 

adaptační opatření připravována jako součást jednotného 

promyšleného systému reakce na klimatickou změnu, nikoliv jako jen 

k tomuto účelu schvalované aktivity a projekty. 

 

Globální cíl lze rozdělit na několik dílčích cílů: 

 

I. Promítnout klimatické otázky a problémy do procesu 

územního plánování. 

II. Zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny 

v intravilánu Litovle. 

III. Zamezit degradaci půdy a vodních zdrojů ve městě a 

jeho okolí. 

IV. Zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu a 

extravilánu Litovle a realizovat protipovodňová 

opatření v souvislosti s tokem Moravy a jejími přítoky. 

V. Rozšiřovat povědomí veřejnosti a ostatních subjektů 

o dopadech změny klimatu na město. 

VI. Rozvíjet zelenou infrastrukturu (ozelenění nových 

ploch, regenerace parků a aleji, řešení skladby veřejné 

zeleně, zelené střechy aj.) s ohledem na změny 

klimatu. 

VII. Zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu 

a zabezpečit technickou infrastrukturu ve městě 

(budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s 

ohledem na změny klimatu. 

VIII. Zvyšovat energetickou efektivitu a snižovat emise 

skleníkových plynů na území města. 

IX. Rozvíjet modrou infrastrukturu (jezírka, tůňky, 

fontány, dešťové zahrady, vsakovací nádrže aj.) 

s ohledem na změny klimatu. 

X. Pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví 

obyvatel. 

 

Dílčí cíle konkrétněji určují, čeho má být dosaženo a podmiňují tak 

návrhy jednotlivých adaptačních opatření. Každý dílčí cíl lze přiřadit 

k 1 nebo více prioritních oblastí. Vzájemnou vazbu dílčích cílů a 

prioritních oblastí znázorňují karty opatření obsažené v katalogu 

adaptačních opatření, který je součástí návrhové části. 
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2.3 Prioritní oblasti 

2.3.1 Oblast č. 1: Městské prostředí 

 

Do této oblasti patří technická a dopravní infrastruktura, veřejná 

prostranství ve městě a partery budov (tj. prostranství před 

budovami), nejsou zde tedy zahrnuty samotné budovy a přírodní 

plochy. Dopady změny klimatu mohou negativně ovlivňovat 

fungování zmíněné infastruktury (k nejcitlivějším patří infrastruktura 

pro zásobování vodou, kanalizace, energetické sítě a dopravní 

komunikace). 

 

K rizikům, ohrožující městské prostředí, náleží hlavně extrémní 

nárůst teplot, vlny veder, extrémní srážky nebo naopak sucho a 

nedostatek vody. K nejohroženějším místům zpravidla patří: 

 

1) centrum města 

2) obchodní zóny 

3) průmyslové zóny a objekty 

 

V tabulce jsou uvedeny možná adaptační opatření, která zmírňují 

dopady klimatické změny v městském prostředí a návrhy typových 

projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11: Městské prostředí - opatření a projekty 

opatření projekty 

šedá – stínící prvky, odrazivé 

materiály, propustné povrchy, 

sběr a nakládání s dešťovou 

vodou 

realizace dešťových zahrad na 

veřejných prostranstvích i 

v parteru budov 

projekty sběru a využití dešťové 

vody 

ekosystémová – výsadba 

zeleně, jezírka na dešťovou 

vodu, městské zemědělství, 

zasakování dešťové vody 

osvětové akce zaměřené na 

snížení spotřeby vody 

doplnění systému o zelené 

plochy 

měkká – informace, osvěta 

(např. téma opětovné využití 

dešťové vody) 

změnit trendy výstavby 

veřejných prostor s ohledem na 

klimatickou změnu 

při stavbě komunikací a 

veřejných prostranství využít 

propustné povrchy 

 

 

2.3.2 Oblast č. 2: Budovy 

 

Tato oblast zahrnuje městské budovy sloužící jak k bydlení, tak i 

k práci. Klimatická změna může mít negativní vliv na pobyt v těchto 

budovách, který souvisí s přímými dopady na prioritní oblast č. 4: 

Veřejné zdraví. Rekonstrukce těchto stávajících budov, případně 

výstavba nových budov, která již zohledňuje dopady klimatické 

změny a využívá adaptační opatření, mohou zvýšit adaptační 

možnosti celého města a tím snížit zranitelnost daného území. 
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K rizikům, ohrožující městské budovy, patří také zejména extrémní 

nárůst teplot, vlny veder, extrémní srážky nebo naopak sucho a 

nedostatek vody. Nejohroženějšími místy jsou: 

 

1) centrum města 

2) obchodní zóny 

3) průmyslové zóny a objekty 

 

V tabulce jsou uvedeny možná adaptační opatření, která zmírňují 

dopady klimatické změny v městském prostředí a návrhy typových 

projektů. 

 

Tabulka 12: Budovy - opatření a projekty 

opatření projekty 

šedá – stínící prvky, odrazivé 

materiály, sběr a nakládání s 

dešťovou vodou 

výsadba zeleně v okolí budov 

realizace zelených fasád a 

střech 

ekosystémová – zelené střechy 

a fasády, mobilní zeleň uvnitř 

budov 

využití odrazivých povrchů 

znovuvyužití dešťové a šedé 

vody 

měkká – informace, osvěta 

(např. téma kvalita vnitřního 

mikroklimatu, syndrom 

nezdravých budov) 

zateplování budov 

instalace stínících prvků na 

budovy 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Oblast č. 3: Přírodní prostředí 

 

Do této oblasti patří plochy zeleně a vodní plochy v intravilánu i 

extravilánu města. Na přírodní prostředí má klimatická změna 

dopad primární (např. povodně, sucho, extrémní vítr) i sekundární, 

protože úbytek zelených ploch umocňuje negativní dopady klimatické 

změny (např. rostoucí teplota, zhoršování zdravotního stavu 

obyvatel). 

 

K rizikům, ohrožující přírodní prostředí, patří zejména nárůst eroze, 

extrémní srážky nebo naopak sucho a nedostatek vody. K 

nejohroženějším místům zpravidla patří: 

 

• parky a městská zeleň 

• vodní toky a jejich břehy 

• plochy ohrožené erozí 

 

V tabulce jsou uvedeny možná adaptační opatření, která zmírňují 

dopady klimatické změny v městském prostředí a návrhy typových 

projektů. 

 

Tabulka 13: Přírodní prostředí - opatření a projekty 

opatření projekty 

ekosystémová – revitalizace 

vodních toků, jezírka a kanály na 

dešťovou vodu, výsadba zeleně 

v parcích, výsadba dřevinných a 

bylinných porostů na březích a 

podél vodních toků 

výsadba liniové vegetace 

revitalizace vodních ploch 

péče o přírodě cenné plochy a 

území 

rozvoj Územního systému 

ekologické stability 

měkká – informace, osvěta 

(např. téma biodiverzita) 

vypracovat generel zeleně a 

vodních ploch 
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2.3.4 Oblast č. 4: Zdraví obyvatel 

 

Klimatická změna může negativně ovlivnit také zdraví obyvatel, a to 

zejména seniorů, malých dětí a chronicky nemocných. 

K nejvýznamnějším rizikům ohrožujícím lidské zdraví patří extrémní 

nárůst teplot, vlny veder, extrémní srážky nebo naopak sucho a 

nedostatek vody. K nejohroženějším místům patří: 

 

• obchodní zóny 

• centrum města 

• nemocnice, sociální zařízení, školy 

 

Opatření zmírňující dopady klimatické změny na zdraví obyvatel jsou 

již ze své podstaty všechna opatření minimalizující dopady této 

změny. V následující tabulce jsou uvedeny některá z nich. 
 

Tabulka 14: Zdraví obyvatel - opatření a projekty 

opatření projekty 

šedá – stínící prvky na budovách, 

instalace pevných i přenosných 

fontán 

osvětové akce zaměřené na 

dopady klimatické změny na zdraví 

člověka 

ekosystémová – výsadba zeleně, 

zelené střechy a fasády, budování 

vodních ploch 

výstavba vsakovacích prvků 

vytvořit systémy včasného 

varování zajišťujících varování 

obyvatelstva před blížící se 

hrozbou (např. vlny veder) 

měkká – monitoring a systém 

včasné výstrahy, informační a 

osvětové aktivity (veřejnost, 

sociální pracovníci, zdravotnický 

personál) 

výstavba a rekonstrukce budov 

s ohledem na klimatickou změnu 

výsadba volně stojících zelených 

zdí (živé ploty) 
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3 ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

3.1 Definice adaptačních opatření 

Za adaptační opatření je možno považovat v podstatě jakoukoliv 

aktivitu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči dopadům 

klimatické změny. Jedná se o aktivitu napříč sektory od šlechtění 

nových suchovzdorných odrůd v zemědělství, přes aplikaci 

protierozních či vodohospodářsky zaměřených pozemkových úprav 

v naší krajině, až po nákupy sněhových děl v zimním rekreačním 

podnikání27.  

Opatření jsou členěna podle jejich základního charakteru na28: 

I. šedá (tzv. tvrdá, technická) – jedná se o přístupy, které 

zahrnují fyzická opatření a stavební úpravy či konstrukce, 

např. protipovodňové stěny a hráze, instalace ochlazovacích 

materiálů, stavba pasivních a nízkoenergetických budov, 

stínění budov pomocí žaluzií, instalace fotovoltaických panelů 

či systémy na recyklaci šedé vody 

 

II. ekosystémová – jde o přístupy k posilování odolnosti 

ekosystémů, jejichž účelem je zabránit ztrátě biodiverzity, 

degradaci ekosystémů a narušení vodních cyklů, někdy se 

označují pojmem přírodní opatření s využitím 

ekosystémových služeb. Tato opatření se dále dělí na: 

• opatření pro zelenou infrastrukturu – např. zelené 

střechy, zelené fasády budov, zeleň ve veřejných 

prostorech, výsadba stromů,  

 
 

27 Zdroj: www.klimatickazmena.cz  

• opatření pro modrou infrastrukturu – např. zvyšování 

zadržování vody, propustnosti terénu ve městech, 

budování fontán, dešťových zahrad 

 

III. měkká (soft) opatření, kdy je realizován celkový organizační 

přístup k rizikům a jejich řízení: 

• preventivní opatření – např. informační kampaně o 

negativních dopadech klimatické změny a 

možnostech přizpůsobení se 

• krizové plány a systémy včasného varování – příprava 

a aktualizace krizových plánů a varování obyvatelstva 

před blížící se hrozbou a instruktáž chování během 

vlastní události 

• pojištění – pojištění škod pro případ živelných 

(hydrometeorologických / klimatických) pohrom 

• stimulační nástroje – podpora realizace adaptačních 

opatření 

 

3.2 Katalog adaptačních opatření 

Katalog adaptačních opatření (Příloha č. 1) obsahuje 24 karet 

jednotlivých adaptačních opatření. V kartě je každé opatření 

definováno několika základními charakteristikami (typ opatření, 

prioritní oblast, dílčí cíl, časový horizont, dopad na klimatickou změnu 

aj.). Definovaná opatření vycházejí z hrozeb identifikovaných v kap. 

2.9.2. analytické části strategie a lze je mezi sebou kombinovat (např. 

na stínící střechy instalovat fotovoltaické panely). Následující tabulka 

uvádí jejich výčet. 

28 Zdroj: www.adaptacesidel.cz  

http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.adaptacesidel.cz/
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Tabulka 15: Seznam adaptačních opatření 

SEZNAM OPATŘENÍ 

1. Vytváření nových ploch zeleně 

2. Ochlazování prostřednictvím vody, vodních prvků 

3. Stínění 

4. Vsakování dešťové vody 

5. Změna povrchů komunikací, zpevněných ploch, povrchů 

budov 

6. Minimalizování podílu nepropustných ploch 

7. Jiná zelená opatření 

8. Protierozní opatření 

9. Protipovodňová opatření 

10. Využívání vegetačních střech a vegetačních fasád 

11. Zachytávání a využívání odpadní vody 

12. Větrolamy 

13. Hospodaření na zemědělských pozemcích 

14. Revitalizace zeleně v zemědělské krajině 

15. Rozvoj fauny 

16. Opatření proti degradaci půd 

17. Opatření proti lesním požárům 

18. Opatření proti narušení dodávek elektřiny a energie 

19. Opatření proti narušení dopravy nebo dopravní obslužnosti 

20. Opatření proti narušení komunikačních sítí 

21. Ochrana před novými nemocemi a nepůvodními druhy 

22. Ochrana před technologickými katastrofami způsobenými 

přírodními jevy (NATECH) 

23. Opatření proti selhání fungování místní veřejné správy 

24. Opatření proti ztrátě rekreační hodnoty krajiny 

 

3.3 Vytipování hrozeb 

Tato kapitola se věnuje vytipování rizikových oblastí, tzn. oblastí, 

které jsou / mohou být ohrožené negativními dopady klimatické 

změny. Z analýzy hrozeb (zhodnocení zranitelnosti, 

pravděpodobnosti a stávající schopnosti zvládat hrozbu) vyplynulo, 

že mezi nejzávažnější hrozby patří povodně, sucho, vedro, 

degradace půd, narušení zemědělské produkce, nežádoucí 

změny biotopů, nové nemoci a nepůvodní druhy. 

 

Zbývající hrozby, včetně zhodnocení zranitelnosti, 

pravděpodobnosti, stávající schopnosti zvládat hrozbu a prioritizace 

hrozby jsou obsaženy v příloze č. 3. Konkrétní popisy adaptačních 

opatření jsou v součástí přílohy č. 4. 

 

3.3.1 Povodně 

 

Hrozby identifikované v kap. 

2.9.2. analytické části strategie 

rozlišují Povodně a Přívalové 

povodně. Povodní se rozumí 

voda, která teče mimo své běžné 

koryto (záplava je ponoření 

určitého území pod hladinu 

vody). Přívalové povodně 

vznikají následkem krátkodobých a velmi intenzivních dešťových 

srážek, kdy voda nestačí vsakovat a rychle odtéká po povrchu půdy. 

Povodně i přívalové mají mnoho negativních následků, mohou 

vyžadovat evakuaci obyvatelstva ze zasaženého území, poškodit 

životní prostředí či vyvolat další hrozby (např. narušení stability 

domů, omezení dodávek energií, kontaminace zdrojů pitné vody). 



 

83 
 

S ohledem na klimatickou změnu a v závislosti na způsobu 

hospodaření v krajině včetně zástavby se soudí, že intenzita i četnost 

povodní a záplav se může v budoucnu zvyšovat. Během povodní 

může docházet k úmrtním k úmrtím a zraněním lidí, ale největší 

škody bývají materiálního a ekonomického charakteru. Vzhledem 

k tomu, že se část území Litovle nachází v CHKO Litovelské 

Pomoraví, je vhodné zohlednit také dopad povodní na ekosystémy 

v CHKO. 

 

Město Litovel má zpracovaný digitální povodňový plán29 dle § 78 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a digitální povodňový plán obce 

s rozšířenou působností Litovel dle § 79 zákona č. 254/2001 Sb.  o 

vodách30, které přesně vymezují místa dotčená povodní. 

 

Vytipovaná místa ohrožená povodněmi dle povodňového plánu: 

 

• Město Litovel a jeho místní části Víska, Tři Dvory, Nasobůrky, 

Rozvadovice, Chořelice, Unčovice a Březové jsou 

ohrožována především přirozenou povodní. 

• Při dvacetileté vodě a víceletých vodách hrozí rozlití 

Mlýnského potoka za Vískou, přelití přes železniční svršek na 

ulici Dukelskou a zaplavení celé jižní části města a části 

přilehlých obcí Chořelice, Rozvadovice, Unčovice a Březové. 

Případné zpětné vzdutí vody od Litovle ohrozí obec Víska. 

• Bleskové povodně při přívalových deštích se, vzhledem ke 

kopcovitému charakteru, vyskytují v místních částech Savín 

(rozvodnění Savínského potoka vlivem přívalových dešťů), 

 
 

29 Dostupný na http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/ 
30 Dostupný na http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/. 

Nová Ves (rozvodnění Loučky vlivem přívalových dešťů) a 

Myslechovice (od Rampachu směrem na náves hrozí splachy 

z okolních polí při přívalových deštích. 

  

Záplavová území 5ti leté, 20ti leté a 100 leté vody znázorňuje obr. 29. 

 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 4 Vsakování dešťové vody 

Opatření č. 9 Protipovodňová opatření 

Opatření č. 

18 

Opatření proti narušení dodávek elektřiny a 

energie 

Opatření č. 

19 

Opatření proti narušení dopravy nebo dopravní 

obslužnosti 

Opatření č. 

20 

Opatření proti narušení komunikačních sítí 

 

3.3.2 Dlouhodobé sucho 

 

Dlouhodobé sucho je stav 

závažného nedostatku vody v 

území v důsledku toho, že 

převažuje výpar nad 

vsakováním srážek. To se může 

projevovat jak suchem v půdě, 

tak celkovým nedostatkem vody 

(povrchové i podzemní). 

 

http://olomoucky.dppcr.cz/web_503444/
http://olomoucky.dppcr.cz/web_7105/
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Narůstající intenzita letních přívalových srážek, zejména když 

dopadají na proschlou půdu, proti suchu málo pomáhá, voda místo 

vsakování rychle odtéká. Sucho bývá také zhoršováno někdejšími 

úpravami krajiny, jejím odvodněním, „meliorací“. Zasakování srážek 

se zhoršuje degradací půd, zhutněním a úbytkem její organické 

složky. Nebezpečným důsledkem sucha, hlavně při vysokých 

teplotách, je zvýšení četnosti, intenzity a rozsahu požárů.  

 

Dle informací z ČHMÚ je výskyt půdního sucha v okrese Olomouc 

(kam Litovel patří) na úrovni středního rizika31. Tato hrozba proto byla 

pro dotčené území Litovle vytipována z těchto důvodů: Území Litovle 

je z velké části tvořené obdělávanou zemědělskou plochou (2504,6 

ha) a dlouhodobé sucho může vést ke snížení zemědělské produkce. 

A také bylo při zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 

v rámci analýzy hrozeb v návrhové části zjištěno, že město nemá 

k dispozici analýzy nebo odhady toho, kde se v území nacházejí 

oblasti postižené suchem, neprovádí aktivity sloužící k zadržování 

vody v krajině ani příslušná opatření v zemědělství 

 

Vytipovaná místa ohrožená dlouhodobým suchem: 

 

• místa ohrožená suchem (obr. 17) 

• obdělávaná zemědělská plocha (obr. 33) 

• místa ohrožená přehříváním povrchu (obr. 14) 

• místa s vysokými průměrnými teplotami povrchu (obr. 15) 

• místa s nízkým průměrným ročním úhrnem srážek (obr. 16) 

 

 

 

 
 

31 Zdroj: Portál ČHMÚ : Aktuální situace : Monitoring sucha (chmi.cz) 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 1 Vytváření nových ploch zeleně 

Opatření č. 2 Ochlazování prostřednictvím vody, vodních 

prvků 

Opatření č. 13 Hospodaření na zemědělských pozemcích 

Opatření č. 14 Revitalizace zeleně v zemědělské krajině 

 

3.3.3 Vedro 

 

Vedrem se rozumí nepříjemně 

vysoké teploty vzduchu, 

kombinované příp. s jeho 

vysokou vlhkostí (dusno), 

přímým sluncem a sáláním 

rozehřátých povrchů. Diskomfort 

a riziko představuje již jedno 

takové odpoledne v exteriéru, 

zejména při fyzické námaze. Několik takto po sobě jdoucích dnů pak 

může vést k nežádoucím teplotám uvnitř interiérů i budov. Rostoucí 

riziko představují tzv. horké vlny/vlny veder, chápané u nás obvykle 

jako série alespoň tří tzv. tropických dnů s teplotním maximem přes 

30 °C. Mohou být zhoršeny tropickými nocemi, kdy teplota neklesne 

pod 20 °C. Vedra, kromě vlivu na další jevy (sucho, lesní požáry) mají 

nepříznivý vliv na lidi i přírodu. Postiženy jsou zejména starší osoby, 

děti a nemocní. Vedra mohou vést ke značnému počtu úmrtí, 

především mezi těmito zranitelnými skupinami osob. Vedra 

negativně ovlivňují kvalitu života, snižují ekonomickou výkonnost a 

https://www.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
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vedou k vysokým požadavkům na dodávky elektřiny na chlazení 

interiérů. Sekundární projevy veder se mohou projevit také v dopravě 

(teplem pokřivené koleje, mosty, tekoucí asfalt...), zvýšeným rizikem 

výpadků proudu nebo nefunkčností některých elektronických zařízení 

 

K vytipování této hrozby vedla skutečnost, že při zhodnocení 

stávající schopnosti zvládat hrozbu v rámci analýzy hrozeb 

v návrhové části bylo zjištěno, že město nemá k dispozici analýzy 

nebo odhady, kde v území může být dosaženo nejvyšších teplot, a 

že nejsou prováděna preventivní opatření snižující teplotu ve městě 

či zvyšují odolnost budov proti vysokým teplotám. 

 

 

Vytipovaná místa ohrožená vedrem: 

 

• místa ohrožená přehříváním povrchu (obr. 14) 

• místa s vysokými průměrnými teplotami povrchu (obr. 15) 

• místa ohrožená suchem (obr. 17) 

• v případě déletrvajících vysokých tepot městské budovy 

sloužící k bydlení i práci 

 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 1 Vytváření nových ploch zeleně 

Opatření č. 2 Ochlazování prostřednictvím vody, vodních prvků 

Opatření č. 3 Stínění 

Opatření č. 5 Změna povrchů komunikací, zpevněných ploch, 

povrchů budov 

Opatření č. 6 Minimalizování podílu nepropustných ploch 

Opatření č. 

10 

Využívání vegetačních střech a vegetačních 

fasád 

 

3.3.4 Degradace půd a eroze 

 

Eroze (odnos) půd je proces 

postihující už dlouho velkou část 

obdělávaných ploch. Klimatická 

změna k ní přispívá jak prudšími 

srážkami a povodněmi, tak i větrem 

za horších epizod sucha. Vodní eroze 

(může nastat i při rychlém tání sněhu) 

vede k ukládání sedimentů tam, kde 

jsou nežádoucí. Větrná eroze zvyšuje 

prašnost ovzduší, velmi škodlivou pro 

zdraví. Samozřejmě, nejen erozí se 

snižuje úrodnost půdy. Degradace 

půdy bývá způsobena i špatným 

hospodařením (nadměrné užívání nevhodné mechanizace nebo 

chemikálií). Snižuje se tak její propustnost pro srážky a obsah 

humusu, žížal apod., čímž je pak půda k erozi náchylnější. Dopady 

jsou jak ekonomické (snižování produkce), tak i hydrologické 

(zvyšování odtoku místo vsakování srážek), nezanedbatelným 

dopadem je i ztráta dalších funkcí krajiny. 

 

Kromě výše zmíněných dopadů je zde ještě ten aspekt, že eroze a 

celková degradace půdy znamená velkou ztrátu majetku pro ty, kteří 

danou půdu vlastní (většinou je to někdo jiný než ten, kdo na ní 

špatně hospodaří a působí škody). Velkým problémem v této oblasti 

je časová škála probíhajících změn, protože jde o dlouhodobý 

proces, který bude mít téměř nezvratné následky, o to závažnější, 

čím více bude účinná ochrana půdy odsouvána. V extrémních 

případech může dojít až k úplné ztrátě využitelnosti půdy 
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Tato hrozba byla opět vytipována na základě analýzy hrozeb, při 

které bylo zjištěno, že město nedisponuje prostředky, jak poznat, kde 

dochází k degradaci půd, ke snižování úrodnosti a využitelnosti půdy, 

neprovádí protierozní opatření a nezajišťuje ohleduplné hospodaření 

na ohrožených půdách. 

 

Vytipovaná místa ohrožená degradací půd: 

 

• obdělávaná zemědělská plocha (obr. 33) 

• místa ohrožená větrnou erozí (obr. 24, 25) 

• místa ohrožená vodní erozí (obr. 26, 27, 28) 

 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 8 Protierozní opatření 

Opatření č. 

12 

Větrolamy 

Opatření č. 

13 

Hospodaření na zemědělských pozemcích 

Opatření č. 

16 

Opatření proti degradaci půd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Narušení zemědělské produkce 

 

Dopady klimatické změny, 

zejména rostoucích teplot a 

vyšší variability extrémních 

stavů počasí, jsou pro 

pěstitele i chovatele velmi 

zřetelné. Se zvýšenými 

teplotními extrémy se 

špatně vyrovnává zvířectvo i 

tradiční zemědělské 

plodiny. Dlouhodobá sucha, vlny veder a nedostatek vláhy mají za 

následek menší úrodu, vichřice, mrazy, kroupy a povodně i kompletní 

zničení úrody. Rozšiřování teplomilných druhů s sebou přináší i nové 

druhy chorob a škůdců. Vyšší teploty vedou i k častějšímu výskytu 

dosavadních škůdců a možnosti výskytu nových. Vzrůst teplot má vliv 

na půdní a okolní hydrologické poměry, může zvyšovat riziko sesuvů, 

vést k zasolení půd i desertifikaci. Mnohé současné zemědělské 

technologie vedou ke snižování půdní úrodnosti, a to erozí a 

utužováním půdy. Dopady jsou jak ekonomické (snižování 

produkce), tak i hydrologické (zvyšování odtoku místo vsakování 

srážek). Nezanedbatelným dopadem je i ztráta dalších funkcí krajiny. 

 

Důvodem vytipování této hrozby byl fakt, že v rámci analýzy hrozeb 

bylo zjištěno, že město nemá mechanismy poznat, kde se může 

vyskytovat problém s narušením zemědělské produkce, neprovádí 

preventivní opatření zamezující narušení zemědělské produkce, ani 

a nezajišťuje ohleduplné hospodaření na ohrožených půdách. 

 

Vytipovaná místa ohrožená narušením zemědělské produkce: 

 

• obdělávaná zemědělská plocha (obr. 33) 
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Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 8 Protierozní opatření 

Opatření č. 

12 

Větrolamy 

Opatření č. 

13 

Hospodaření na zemědělských pozemcích 

Opatření č. 

16 

Opatření proti degradaci půd 

 

 

3.3.6 Nežádoucí změny biotopů 

 

Biotop je stanoviště s určitým 

typem vegetace. Na českém 

území se uvádí více než sto 

typů biotopů rozdělených do 

osmi přírodě blízkých skupin 

(např. vodní toky a nádrže, 

prameniště a rašeliniště, 

skály, sutě a jeskyně, křoviny 

a lesy) a skupiny stanovišť 

lidmi zvláště ovlivněných 

(např. obhospodařovaná 

pole, louky, pastviny, 

hospodářský les). Klimatická 

změna mění biotopy např. 

extrémními srážkami a 

povodněmi, suchem a požáry, extrémním větrem – některé takové 

tzv. disturbance mohou být u přírodních biotopů i prospěšné. 

Zásadním tlakem na změnu biotopů je ovšem růst teplot minimálních, 

průměrných i extrémně vysokých a růst výparu. K důležitým 

biotopům se řadí území významná z hlediska ochrany přírody 

(CHKO, NP, přírodní památky apod.). 

K vytipování této hrozby vedla skutečnost, že se na dotčeném území 

nachází CHKO Litovelské Pomoraví a v rámci analýzy hrozeb vyšlo 

najevo, že město nemá k dispozici analýzy či odhady toho, kde se na 

území mohou vyskytovat biotopy, které mohou být ohroženy 

klimatickou změnou, nejsou prováděna preventivní opatření proti 

nežádoucím změnám biotopů ani průběžný monitoring, zda už 

k těmto změnám nedochází. 

 

Vytipovaná místa ohrožená změnou biotopů: 

 

• CHKO Litovelské Pomoraví (obr. 23) 

 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 

24 

Opatření proti ztrátě rekreační hodnoty krajiny 

měkká 

adaptační 

opatření 

osvětové akce, informační kampaně, semináře 

pro odbornou i širokou veřejnost o negativních 

dopadech klimatické změny a možnosti 

přizpůsobení se 

stimulační nástroje zaměřené na podporu 

realizace adaptačních opatření 

informační tabule v dotčeném místě 
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3.3.7 Nové nemoci a nepůvodní druhy 

 

Nové druhy nemocí a hromadných nákaz 

lidí (epidemie), zemědělských a lesních 

kultur (epifytie) a zvířat (epizootie) 

představují velké nebezpečí. Nové druhy 

mohou napadnout i dosavadním 

nemocem odolné organismy. Příkladem 

negativních projevů klimatické změny 

mohou být například výskyty rzi u obilnin 

ovlivňované průběhem počasí a 

zvýšenými teplotami, ale i řada dalších 

nemocí a škůdců. S přibývajícími 

extrémními projevy počasí nelze vyloučit 

ani možnost rozšíření tropických a subtropických parazitů a nemocí 

s nimi souvisejícími (malárie apod.). Jedním z mnoha soudobých 

příkladů může být členovec Bázlivec kukuřičný, který byl ke konci 20. 

století z Ameriky zavlečen do Evropy a poté se mohl šířit napříč 

celým kontinentem (možné 100% zničení kukuřice). Z Pyrenejského 

poloostrova proběhla invaze slimáků, která zasáhla celou Evropu. 

Jako příklad epidemie nové nemoci lze uvést epidemii COVID-19. 

Tato hrozba byla vytipována z toho důvodu, že z analýza hrozeb 

ukázala nepřipravenost města zvládat tuto hrozbu. 

 

Vytipovaná místa ohrožená novými nemocemi a nepůvodními 

druhy: 

 

• celé dotčené území města Litovle 

 

 

Doporučená adaptační opatření 

Opatření č. 

21 

Ochrana před novými nemocemi a nepůvodními 

druhy 

měkká 

adaptační 

opatření 

osvětové akce, informační kampaně, semináře 

pro odbornou i širokou veřejnost o negativních 

dopadech klimatické změny a možnosti 

přizpůsobení se 

stimulační nástroje zaměřené na podporu 

realizace adaptačních opatření 

krizové plány a systémy včasného varování – 

příprava a aktualizace krizových plánů a varování 

obyvatelstva před blížící se hrozbou a instruktáž 

chování během vlastní událost 
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1 ÚVOD A METODIKA 

Zpracování Adaptační strategie města Litovel na změnu klimatu (dále 

jen „Strategie“) představuje výchozí krok pro její realizaci. Má-li být 

realizace Strategie úspěšná a má-li být strategie relevantním 

dokumentem využívaným při řízení rozvoje města, je nezbytné 

zabezpečit potřebné procesní a organizační kroky. Jejich přehled a 

návrh jejich zpracování je předmětem této implementační části.  

Implementační část stanovuje výchozí rámcový návrh implementace 

Strategie a správné nastavení implementačních pravidel. Ukotvení 

v procesu strategického řízení rozvoje města Litovel je proto pro 

úspěšné naplnění této Strategie fundamentálním krokem. 

Navržená implementační pravidla se týkají: 

• rozdělení kompetencí, úkolů a odpovědností za realizaci 

Strategie 

• procesu implementace Strategie 

• procesu evaluace a schvalování změn Strategie 

• tvorby a vyhodnocování akčních plánů 

Cílem systematizace postupů při práci se Strategií jsou: 

• určení rolí a pozic jednotlivých aktérů 

• zvýšení transparentnosti implementace Strategie 

• zlepšení koncepčního přístupu při rozvoji města v rámci 

změny klimatu 

Implementační část byla navržena zpracovatelem na základě 

zjištěných poznatků při tvorbě analytické a návrhové části. Vychází 

z obecných osvědčených postupů při implementaci strategických 

dokumentů a zohledňuje místní specifika v podmínkách města 

Litovel. Implementační pravidla budou případně upravena v roce 

2022 po otestování nastaveného modelu v roce 2021.  

2 IMPLEMENTACE STRATEGIE 

2.1 Organizační nastavení 

Realizace tak komplexního dokumentu, jakým Strategie je, 

předpokládá součinnost a praktické naplnění principu partnerství 

nejen mezi jednotlivými odbory MěÚ Litovel ale také mezi MěÚ 

Litovel a jednotlivými subjekty na území města Litovel. Ve fázi 

implementace budou využity platformy, které se osvědčily už při 

samotné tvorbě Strategie. Jedná se zejména o Řídící výbor pro 

změnu klimatu (dále jen „Řídící výbor), referent pro naplňování 

adaptační strategie (dále jen „referent“), v případě potřeby proběhne 

jednání odborných pracovních skupin. 

Základními faktory implementace Strategie jsou: 

• aktivní podpora vrcholového vedení města Litovel 

• důkladná a úplná příprava a naplánování implementace 

• úplná a cílená komunikace (zejména mezi aktéry v území, 

jednotlivými odbory MěÚ Litovel a orgány veřejné správy) 

• kompetentní implementační tým (tj. Řídící výbor a referent) 

• vysoká míra zapojení zaměstnanců MěÚ Litovel a dalších 

aktérů do implementace Strategie (pracovní skupiny, 

příspěvkové organizace atd.) 

Pro úspěšnou implementaci Strategie je klíčová práce s informacemi 

a komunikace mezi všemi klíčovými aktéry. Pro vytvoření vazeb mezi 

všemi aktéry a jejich následného rozvoje se doporučuje realizovat 

školení/workshopy pro všechny zúčastněné (zastupitelé, Řídící 

výbor, referent, zaměstnanci MěÚ Litovel, příspěvkové organizace a 

další zapojené subjekty). Cílem je všechny zúčastněné seznámit 

s náplní, cíli a prioritami Strategie a postupem pro její implementaci 

(role, kompetence, zodpovědnosti, komunikační postupy apod.). 
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Za realizaci Strategie odpovídají následující subjekty: 

• Rada města Litovel a Zastupitelstvo města Litovel (v 

případě, že daná kompetence přísluší zastupitelstvu) jako 

struktura rozhodující o aktivitách a projektech města na 

základě Strategie a schvalující realizaci významných aktivit a 

projektů. 

• Řídící výbor – tvořený starostou, místostarostou, 

tajemníkem, referentem, vedoucím odboru místního 

hospodářství a stavebních investic a zástupcem za 

podnikatelské subjekty). 

• Referent – pověřený pracovník MěÚ Litovel realizující 

administraci Strategie a případně i projektů navržených 

a/nebo schválených městem, provádějící monitoring 

dotačních příležitostí atd.; referentovi budou pro tento účel 

svěřeny kompetence v organizačním řádu MěÚ a tato pozice 

bude nastavena tak, že má kompetenci požadovat od 

pracovníků jiných odborů MěÚ informace o přípravě 

a realizaci projektů a požadovat po nich součinnost při 

realizaci Strategie a aktualizaci akčního plánu. 

• Odborné pracovní skupiny (dle jednotlivých oblastí) 

• Participující subjekty (dle potřeb pro realizaci jednotlivých 

aktivit a projektů); 

Klíčová rozhodnutí související s přijetím a následnou realizací 

Strategie bude přijímat Zastupitelstvo města Litovel a Rada města 

Litovel (vedení města nese politickou odpovědnost za naplnění 

stanovených cílů). Jejich hlavní činností v procesu implementace 

Strategie je: 

• projednání Zpráv o naplňování Strategie (plnění indikátorů a 

akčního plánu za předchozí rok) 

• schválení akčního plánu (resp. i rozhodnutí o zařazení 

projektů do akčního plánu) 

• schválení zadávací dokumentace zakázek dle vnitřní 

směrnice. 

Metodicky celý proces implementace Strategického plánu bude řídit 

Řídící výbor. Mezi hlavní činnosti bude patřit: 

• celková koordinace implementačních aktivit 

• koordinace a zajištění vzájemné komunikace mezi všemi 

zapojenými subjekty 

• účast na pracovních setkáních 

• předložení Zprávy o naplňování Strategie (vyhodnocení 

indikátorů a plnění akčního plánu za předchozí rok) 

• předložení akčního plánu ke schválení orgánům města 

• příprava evaluace Strategie 

• zajištění komunikace Strategie směrem k veřejnosti. 

Za zajištění aktivit spojených s implementací strategického plánu je 

primárně odpovědný referent. Řídící výbor bude dlouhodobě 

zajišťovat koordinaci implementace Strategie v souladu s dalšími 

strategickými prioritami a principy udržitelného rozvoje, zejména pak 

vyhodnocování jejího naplňování, tvorbu akčních plánů, monitoring 

indikátorů, případně aktualizaci Strategie apod. Referent ve 

spolurodáci s Řídícím výborem připraví zprávu o naplňování 

Strategie a návrh projektů do akčního plánu, které následně postoupí 

ke schválení Radě města Litovel nebo Zastupitelstvu města Litovel. 

Řídicí výbor se dále bude zabývat projednáváním a přípravou 

jednotlivých projektů v rámci aktivit vymezených ve Strategii. 

Do procesu implementace budou zapojeny i jednotlivé odbory MěÚ 

Litovel (odbor finanční, odbor výstavby, odbor místního hospodářství 

a stavebních investic, odbor životního prostředí, odbor dopravy, 

odbor školství, kultury a sportu, odbor sociální a právní, odbor 
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živnostenský, oddělení bytového hospodářství, oddělení IT). 

Referent spolupracuje s odborem finančním při tvorbě akčního plánu 

a zajištění souladu akčního plánu s návrhem rozpočtu. Referent 

zajišťuje sumarizaci sběru námětů do zásobníku projektových 

záměrů od široké veřejnosti a subjektů na území města. Následující 

obrázek znázorňuje schéma organizačního zabezpečení 

implementace Strategie. 

 

Obrázek 35: Schéma organizačního zabezpečení implementace Strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie bude naplňována především projekty zařazenými do 

akčního plánu, jejichž součástí budou stanovená opatření a aktivity 

doporučená Strategií. Naplňování konkrétních cílů bude hodnoceno 

pomocí stanovených indikátorů. 

Samotná implementace Strategie je proces, který se prolíná celým 

rokem. Jednotlivé dílčí části implementace se každoročně opakují. V 

první polovině roku vždy dochází k vyhodnocení plnění Strategie za 

předchozí rok. Připravuje se tedy vyhodnocení akčního plánu a 

indikátorů, které je schvalováno v orgánech města společně se 

závěrečným účtem. Činnosti v druhé polovině jsou zaměřeny na 

tvorbu akčního plánu na další rok, tedy výběr projektů a aktivit, které 

směřují k naplnění Strategie.  

Akční plán je také schvalován v orgánech města, a to společně s 

rozpočtem. Do akčního plánu mohou být zařazeny jen ty aktivity či 

projekty, které jsou současně plánovány v rozpočtu nebo v 

rozpočtovém výhledu (pokud realizace takových aktivit vyžaduje 

finanční krytí přesahující jednoletý rozpočet). Odbory MěÚ navrhují 

do rozpočtu akce ve shodě s přípravou akčního plánu. Pokud nebude 

akce při projednávání v orgánech zařazena do rozpočtu, musí být 

vyřazena i z akčního plánu. Problematika akčního plánu je podrobněji 

popsána v kapitole 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent  

Rada a Zastupitelstvo města 

Litovel 

Řídicí výbor 

odbory MěÚ Litovel aměstské 

organizace 
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2.2 Evaluace naplňování strategie a způsob 
řízení změn 

 

Naplňování jakéhokoliv strategického dokumentu musí být měřeno a 

pravidelně vyhodnocováno. Naplňování Strategie by mělo být 

průběžně hodnoceno. Vyhodnocování by měla být prováděna na 

počátku každého následujícího roku a měla by být založena 

především na vyhodnocení aktivit zařazených do příslušného 

akčního plánu, jimiž jsou jednotlivá opatření naplňována.  

Pro jednotlivé aktivity byly nastaveny indikátory. Vyhodnocování 

bude proto primárně postaveno na průběžném sledování plnění 

indikátorů a vývoje jejich hodnot. Nicméně nemůže být omezeno 

pouze na toto kvantitativní vyjádření. Každoroční vyhodnocení musí 

být členěno podle jednotlivých opatření a specifických cílů Strategie 

a jeho součástí bude: 

1) vyhodnocení realizace aktivit naplánovaných v akčním 

plánu (stav plnění aktivit, úspěšnost, míra pokroku, vztah ke 

specifickým cílům Strategie) 

2) vyhodnocení plnění indikátorů (porovnání s výchozí 

hodnotou a optimálním směrem, sledování trendu, míra 

plnění vzhledem k cílové hodnotě) 

3) slovní komentáře k příčinám zjištěného stavu 

4) případně návrhy operativních změn 

Zprávy o naplňování Strategie by tak měly obsahovat: 

• úvodní informace o významu vyhodnocení, časový úsek, za 

nějž je vyhodnocení provedeno 

• slovní popis vyhodnocení plnění cílů za předchozí rok – 

hodnocení naplnění cílů aktivit, které indikátory byly 

naplněny, které nikoliv, včetně doložení zdůvodnění 

nenaplnění indikátorů, jaké aktivity proběhly, jaké projekty 

byly zrealizovány (dle akčního plánu), jaké problémy je třeba 

řešit, případně návrhy operativních změn 

• finanční vyhodnocení Strategie 

• hlavní závěry vyplývající z vyhodnocení 

• doporučení pro tvorbu následujícího akčního plánu 

Strategie nastavuje opatření, aktivity a cíle na základě výchozí 

situace podchycené v analytické části Strategie a na základě 

aktivního zapojení řady relevantních aktérů. Strategie byla 

zpracována za určitých výchozích podmínek a objektivních okolností, 

které se ovšem mohou v čase změnit. Z tohoto důvodu je vhodné 

nastavit procesy pro řízení operativních změn a v průběhu 

platnosti Strategie provést střednědobou evaluaci, která ověří 

platnost původních předpokladů a okolností a potvrdí původní 

nastavení, případně navrhne dílčí úpravy Strategie. 

Operativní změny, jako např. změna odpovědného útvaru, zpřesnění 

v popisu aktivit, dílčí změna indikátoru apod. je možné navrhnout a 

projednat v orgánech města společně s každoročním vyhodnocením 

Strategie. Změny zásadního charakteru zasahující do definice 

opatření, cílů, vize a implementace je nutné zpracovat na základě 

evaluace. 

Střednědobou evaluaci navrhujeme uskutečnit ve dvou fázích 

implementace Strategie. První zhruba po dvou letech zkušeností s 

přípravou a realizací akčních plánů a získání prvotních výstupů 

z odborných studií a projektových záměrů. Druhou evaluaci 

doporučujeme provést v poločase implementace Strategie, tj. zhruba 

po pěti letech, kdy budou dostupné první výsledky realizovaných 

aktivit a pilotních projektů. Klíčové v takovém případě je jednoznačné 

zadání evaluačních aktivit. Evaluační zadání může vycházet mj. z 

průběžných zjištění, která vyplývají z dílčích vyhodnocení 

dosavadních akčních plánů (tedy stanovení oblastí, v nichž je 

identifikováno neuspokojivé plnění, či těch aktivit, v nichž se město 

potýká s problémy či procesními nedostatky). 
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Principiálně může být evaluace dvojího zaměření: 

• věcná evaluace, zaměřená na ověření správnosti nastavení 

cílů, opatření a celkového strategického zaměření, zvolení 

vhodných indikátorů s dobrou vypovídací schopností 

• procesní evaluace, zaměřená na ověření efektivnosti 

nastavených procesů při implementaci Strategie, sestavování 

a vyhodnocování akčních plánů a spolupráce zapojených 

subjektů. 

V obou případech by měla evaluace spočívat minimálně v 

následujících aktivitách: 

• nastavení harmonogramu evaluačních aktivit, rozpracování 

metodiky, identifikace zdrojů informací 

• shromažďování údajů a jejich třídění – sběr dat, terénní 

průzkumy, rozhovory 

• samotná analýza dat 

• hodnocení – definování závěrů, formulace evaluačních 

doporučení 

• komunikace výsledků – závěrečná evaluační zpráva. 

Na základě zformulovaných evaluačních doporučení mohou být 

přijata opatření k úpravě Strategie. Proces zapracování doporučení 

vyplývajících z evaluace musí probíhat stejným postupem, jakým 

Strategie vznikala, tedy: 

1) Vzetí závěrečné evaluační zprávy na vědomí Zastupitelstvem 

města Litovel. 

2) Projednání příslušných doporučení Řídícím výborem, 

rozhodnutí o relevantnosti doporučení a způsobu jejich 

zohlednění ve struktuře Strategie. 

3) Zapracování těch doporučení vyplývajících z evaluace, která 

Řídící výbor označil jako relevantní, v příslušných pracovních 

skupinách. 

4) Schválení provedených návrhů změn Řídícím výborem. 

5) Schválení upravené Strategie Zastupitelstvem města Litovel. 

S ohledem na význam navržených změn je vhodné před schválením 

upravené Strategie uspořádat veřejné projednání, na němž bude 

veřejnost s navrhovanými změnami a s důvody jejich provedení 

podrobně seznámena. 

 

3 METODIKA AKČNÍCH PLÁNŮ 

3.1 Struktura akčních plánů  

Strategie bude naplňována prostřednictvím jednotlivých projektů 

obsažených v akčních plánech. Na základě analýzy provedené ve 

Strategii budou rozpracovány dílčí cílové oblasti strategie 

do konceptů, které se věnují možnostem, rizikům, omezením, zvažují 

dostupné varianty a navrhují konkrétní řešení. Výsledkem tohoto 

procesu je akční plán, který vychází z odsouhlasených prioritních 

oblastí, dostupných finančních prostředků, investičních záměrů 

zapojených organizací, dalších strategických dokumentů města a 

potřeb občanů. 

Akční plán se skládá z jednotlivých aktivit/projektových záměrů. 

Tyto projektové záměry musí 

• být v souladu s programovým prohlášením (politickým 

závazkem) 

• reagovat na problémy identifikované ve Strategii 

• vést k naplňování cílů Strategie 

Projekty obsažené v Akčním plánu by měly být charakterizovány 

zejména: 

1) vymezením konkrétních subjektů zodpovědných za realizaci 

projektu 
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2) časovým horizontem, příp. hlavními milníky projektu 

3) předpokládaným rozpočtem projektu 

4) vytipováním možných zdrojů financování projektu 

 

3.2 Zásobník projektových záměrů 

Zásobník projektových záměrů obsahuje přehled všech 

aktivit/projektů plánovaných k realizaci, či minimálně k jejich 

přípravě. Ze zásobníku jsou generovány projekty do Akčního plánu. 

Zásobník projektových záměrů je otevřený pracovní dokument, 

který je průběžně aktualizován, doplňován, zpřesňován a upravován 

dle aktuálních potřeb města, nositelů konkrétních projektových 

záměrů a také podle socioekonomických nebo politických změn ve 

vnitřním i vnějším prostředí města.  

První verze zásobníku projektových záměrů bude vytvořena na 

základě shromážděných podnětů a návrhů ze strany odborů MěÚ 

Litovel, městských organizací a podnikatelských subjektů. Své 

podněty mohou zasílat také subjekty ze soukromého, 

akademického, neziskového sektoru a občané města. Projektový 

zásobník tak může být tvořen projektovými záměry od široké 

veřejnosti a subjektů na území města. 

U každého projektového záměru zpracovatel uvede minimálně 

název, odpovědného garanta, předpokládaný harmonogram a 

odhadované náklady projektu. Podrobnější údaje k projektu budou 

specifikovány v případě výběru projektu do akčního plánu na dané 

období.  

Zásobník projektových záměrů spadá do gesce referenta (příp. 

odboru místního hospodářství a stavebních investic města), který 

zajišťuje sumarizaci sběru námětů do zásobníku projektových 

záměrů. Úkolem referenta je také vyvíjet takovou činnost, aby byl 

v zásobníku dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích 

opatření Strategie a iniciovat jeho doplňování. Odbor místního 

hospodářství a stavebních investic města expertně hodnotí 

strategický význam navrhovaných projektů a doporučuje zařazení 

vybraných projektových záměrů do akčního plánu. 

Řídící výbor připraví návrh projektů ze zásobníku, které mají být 

zařazeny do akčního plánu. Součástí akčního plánu by se měly stát 

pouze ty projekty, které mají potenciál posunout město dál směrem k 

naplnění stanovených cílů, priorit a opatření. Projekty jsou do 

akčního plánu zařazeny po schválení Radou města Litovel nebo 

Zastupitelstvem města Litovel. 

 

3.3 Metodika tvorby akčních plánů 

Akční plán je sestavován jednou za 2 kalendářní roky. Je 

připravován ve třech hlavních krocích. V prvním kroku dochází 

k získání podnětů na realizaci projektů – podněty přicházejí z jak řad 

široké veřejnosti a subjektů na území města, tak od jednotlivých 

odborů MěÚ. Ve druhém kroku Řídící výbor připraví návrh projektů, 

které mají být zařazeny do akčního plánu na základě doporučení 

referenta. O konečném zařazení projetu do akčního plánu rozhodne 

Rada, popřípadě Zastupitelstvo města Litovel, což je třetí krok. Akční 

plán jako celek je Řídícím výborem předložen ke schválení orgánům 

města, tedy Radě, popřípadě Zastupitelstvu města Litovel.  

Akční plán je schvalován společně s rozpočtem. Do akčního plánu 

mohou být zařazeny jen ty aktivity či projekty, které jsou současně 

plánovány v rozpočtu nebo v rozpočtovém výhledu (pokud realizace 

takových aktivit finanční krytí přesahující jednoletý rozpočet). Odbory 

MěÚ Litovel navrhují do rozpočtu akce ve shodě s přípravou akčního 

plánu. Pokud nebude akce při projednávání v orgánech zařazena do 

rozpočtu, musí být vyřazena i z akčního plánu. Při tvorbě akčního 

plánu zajišťuje soulad akčního plánu s rozpočtem města referent ve 
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spolupráci s odborem místního hospodářství a stavebních investic 

města a odborem finančním. 

 

4 PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK 

4.1 Rizika 

Riziko můžeme definovat jako nebezpečí vzniku události, která 

může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o 

budoucí rizikovou událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale 

nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. 

Riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami 

a chápeme jej jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí a nejistoty. 

Dle charakteru můžeme rizika členit do několika různých kategorií. 

Může jít o rizika technická, právní, finanční, personální, komunikační, 

organizační a politická. 

 

4.2 Analýza rizik 

Analýza rizik je proces definování hrozeb, pravděpodobnosti 

jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a 

jejich významnosti. Vedoucí odborů města zhodnotí rizika 

v jednotlivých oblastech Strategie spadajících do jejich působnosti, a 

to v návaznosti na SWOT analýzu analytické části strategie. Bude tak 

stanovena mapa rizik v jednotlivých oblastech Strategie.  

Všechna identifikovaná rizika budou uvedena v tzv. registru rizik, 

včetně výsledku hodnocení významnosti jednotlivých rizik. 

 

4.3 Řízení rizik 

Řízení rizik je proces, kdy subjekt, který provedl analýzu rizik, se 

snaží zamezit působení již existujících i budoucích faktorů a navrhuje 

řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích rizik a 

navrhnout taková opatření, která eliminují jejich dopady. Opatření ke 

snížení významnosti rizik mohou být vytvořena ke každému riziku 

uvedenému v registru rizik, popřípadě pouze k nejvýznamnějším 

rizikům. 
 
Tabulka 16: Registr rizik 

Oblast 
rizika 

Rizika Hodnocení rizika Název opatření ke 
snížení významnosti 

rizika 
P D V 

F
in

a
n

č
n
í 

     

     

     

     

P
rá

v
n
í 

     

     

     

     

O
rg

a
n

iz
a

č
n
í      

     

     

     

 

Organizační struktura pro řízení rizik se bude skládat ze tří úrovní: 
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• dohledovou roli plní Řídící výbor – jeho úkolem je 

především vrcholově dohlížet na proces řízení rizik strategie, 

schvalovat plán řízení rizik, schvalovat opatření k rizikům 

• řídící roli plní referent – nese hlavní odpovědnost za řízení 

rizik tvorby strategie; jeho úkolem je především koordinovat 

činnost jednotlivých odborů města, vytvořit a realizovat plán 

řízení rizik, předkládat návrhy opatření ke schválení Řídícímu 

výboru a monitorovat jejich plnění; 

• výkonnou roli plní jednotlivé odbory MěÚ odpovědné za 

jednotlivé projekty Strategie spadající do jejich agendy – 

jejich úkolem bude především monitorovat rizika v přidělené 

oblasti, navrhovat a konzultovat opatření ke zvládání rizik 

v přidělené oblasti referentovi, zajistit jejich realizaci a 

případně identifikovat nová rizika v přidělené oblasti. 

 

4.4 Hodnocení významnosti rizik 

Významností rizika se měří chyba možných následků, 

pravděpodobnost výskytu a míra jeho dopadu. Hodnocení 

významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané 

pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadů na 

dosažení cílů. Pravděpodobnost i dopad budou hodnoceny 

v pětibodových kvalitativních škálách, kdy hodnota 1 představuje 

velmi malý dopad, resp. velmi malou pravděpodobnost a hodnota 5 

velmi velký dopad, resp. vysokou pravděpodobnost. Významnost 

rizika pak bude součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota 

významnosti se bude pohybovat mezi 1–25. 

 

 

Ke kvantitativnímu výpočtu významnosti rizika lze použít vzorec 

V = P*D 

 

kde V je „významnost“, P „pravděpodobnost“, D „dopad“. 

Následující tabulka ukazuje slovní hodnocení významnosti rizika. 

 

Tabulka 17: Slovní hodnocení významnosti rizika 

významnost slovní hodnocení 

1-5 velmi nízké 

5-10 nízké 

10-15 střední 

15-20 vysoké 

20-25 velmi vysoké 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Financování jednotlivých projektů obsažených v Akčním plánu může 

být zajištěno několika způsoby: 

a) prostřednictvím evropských a národních dotačních titulů 

b) kombinované financování (vlastní zdroje + dotační 

titul/bankovní zdroje) 

c) energetické služby se zárukou (EPC) 

d) prostřednictvím propojení soukromého a státního 

sektoru (PPP projekty apod.) 

e) z vlastních zdrojů města 

Následující kapitoly obsahují výčet jen několika z nich. 

 

5.1 Národní a evropské programy podpory 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – program Podpora rozvoje 

regionů  

Tento každoročně vypisovaný program je zaměřený na podporu 

rozvoje obcí a zaměřuje se na tyto oblasti: 

• obnova místních komunikací 

• obnova sportovní infrastruktury 

• obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

• budování a obnova míst aktivního odpočinku 

• rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Program EFEKT 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

zdrojů energie, je vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Program EFEKT má přispět ke zvyšování úspor energie, snižování 

energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie v ČR. 

Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné 

veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním 

energetického managementu a podpora investičních akcí s přímými 

úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší 

podnikatelské subjekty. 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR – Národní program Životní 

prostředí 

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě spravuje program 

Životní prostředí, který podporuje projekty a aktivity přispívající k 

ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen 

jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu 

programu Životní prostředí.  

Tento program financuje např. opatření spojená se zaváděním nízko 

emisních zón, snížením emisí těžkých kovů z průmyslových a dalších 

provozů, pořízením vozidel na alternativní pohony, odstraněním 

černých skládek nebo také ekologickou likvidaci autovraků.  

Technologická agentura České republiky 

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla 

zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací.  

Pro podporu realizace Strategie se nabízí především programy 

GAMA a EPSILON, zaměřené na podporu projektu spolupráce 
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výzkumných a podnikatelských subjektů (což mohou být i městské 

společnosti), které by mohly být při vytvoření řady pilotních projektů 

na území Litovle realizovány.  

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich 

praktického uplatnění. Program EPSILON je zaměřen na zlepšení 

pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký 

potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních 

postupech a službách. 

 

Další zde neuvedené zdroje jsou krajské dotace, u kterých je nutné 

pravidelně sledovat webové stránky krajského úřadu Olomouckého 

kraje, případně dotace v rámci různých nadačních fondů.  

 

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027 

Operační program Životní prostředí 2021–2027 navazuje na 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 a pro žadatele má 

přichystáno 61 mld. Kč. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního 

prostředí, zprostředkujícími subjekty budou Státní fond životního 

prostředí ČR, příp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

V závislosti na jednotlivých aktivitách bude program 

podporovat veřejný sektor, podnikatele i fyzické osoby. 

K podporovaným oblastem bude patřit: 

• Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí 

skleníkových plynů – 12,2 mld. Kč 

• Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 

2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v 

uvedené směrnici – 7,0 mld. Kč 

• Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a 

odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým 

přístupům – 10,2 mld. Kč 

• Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. 

Kč 

• Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 

7,1 mld. Kč 

• Posilování ochrany a zachování přírody, biologické 

rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 

oblastech, a snižování všech forem znečištění – 10,6 mld. Kč 

 

European Energy Efficiency Fund 

Jde o investiční fond na podporu energetických úspor a moderních 

technologických řešení, prostřednictvím přímých investic nebo záruk 

za úvěry, poskytovaných Evropskou investiční bankou.  

Jsou podporovány investiční projekty zaměřené na:  

• výstavbu veřejných a soukromých budov zahrnující 

energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie včetně 

energeticky účinného (šetrného) řešení na základě využití 

informačních a komunikačních technologií (ICT) 

• energeticky vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a 

elektřiny, včetně mikro-generace, a dálkového 

vytápění/chlazení sítě, zejména z obnovitelných zdrojů 

energie 

• decentralizované obnovitelné zdroje energie a jejich integraci 

do elektrických rozvodných sítí 

• účinné osvětlení venkovní veřejné infrastruktury a inteligentní 

měření spotřeby za využití informačních a komunikačních 

technologií 
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• zvýšení energetické účinnosti a zavedení obnovitelných 

energetických technologií 

• čistou městskou dopravu s důrazem na elektrický a vodíkový 

pohon a snížení emisí skleníkových plynů 

• mikrogeneraci z obnovitelných zdrojů energie 

• Smart Grids, které umožní vyšší využívání zdrojů energie z 

obnovitelných zdrojů aj. 

 

5.2 Bankovní zdroje 

Veřejným zadavatelům, jimž může být město Litovel nebo jím 

vlastněná organizace, se pro investice v rámci implementace 

Strategie nabízí několik možností bankovního financování (např. 

standartní bankovní úvěr či leasing). 

V případě, kdy předmětem financování je inovační projekt, je z 

pohledu bank nejlepší nejprve ověřit provoz zařízení na malém 

pilotním projektu a podle výsledků pak případně připravit a realizovat 

rozsáhlejší investiční projekt, jehož se banka zúčastní již od samého 

začátku a může vytvářet strukturu financování na míru potřebám této 

konkrétní investice. 

Pokud je projekt spolufinancován dotací z EU nebo jiných veřejných 

zdrojů, zvyšuje to pravděpodobnost poskytnutí bankovního úvěru.  

 

5.3 EPC 

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance 

Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace 

úsporných opatření. Metodu EPC lze charakterizovat jako 

financování investičních projektů energetického hospodářství, 

například zařízení na dodávku a využití energie z dosažených úspor 

energie.  

EPC je komplexní služba zahrnující: 

• návrh (energetická analýza) 

• přípravu (návrh opatření na úsporu energie a snížení 

nákladů) 

• financování projektu 

• realizace 

• vyškolení obsluhy zařízení 

• vyhodnocení měření a sledování dosažených výsledků 

• dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po dobu 

smluvního vztahu 

V tomto případě však náklady spojené s realizací projektu nese 

dodavatelská firma. Ta rovněž nese plnou zodpovědnost za vhodnou 

volbu technologie a její následný provoz. 

Financování projektu při uplatnění metody EPC probíhá tak, že 

investice jsou po stanovenou dobu spláceny pouze z uspořených 

nákladů. Součástí projektu řešeného metodou EPC přitom může být 

financování třetí stranou (například bankovní půjčkou). 

Zákazník, u něhož se projekt EPC realizuje, pak platí dodavateli po 

dobu trvání projektu smluvně stanovené splátky, které odpovídají 

rozdílu mezi současnými náklady na energii a náklady po realizaci 

projektu EPC. Po skončení projektu se pak platí jen za novou, nižší 

spotřebu energie. 

Tato metoda je vhodná zejména tam, kde uživatel nemůže 

jednorázově vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků 

nebo nemá o podobě projektu zcela jasnou představu. V praxi to tedy 

znamená, že zákazník nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné 



 

101 
 

mimořádné investice a na nákup energie i splátky investice po dobu 

trvání projektu využívá stejný objem financí, jaké dosud vynakládal 

na platby dodavatelům energie. 

Smlouva o energetických službách řeší všechny podstatné náležitosti 

partnerského obchodního vztahu mezi dodavatelem zařízení a 

zákazníkem. Je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích 

nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 5–10 let. Dodavatel 

EPC energetické služby je smluvně zaručen ohledně garance výše 

úspor, a tedy i návratnosti vložené investice, což z EPC činí velmi 

výhodnou cestu realizace úsporných opatření. 

 

5.4 Veřejné soukromé partnerství – PPP 

Veřejně soukromé partnerství (Public-Private Partnership, PPP) 

představuje veřejnou službu, která je financována a provozována 

prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a jedním nebo 

několika soukromými subjekty. 

Účelem PPP je: 

• efektivnější alokace veřejných prostředků; 

• zajištění kvalitních veřejných služeb; 

• ekonomický růst a růst přímých zahraničních investic 

stimulováním soukromých investic do veřejné infrastruktury a 

veřejných služeb; 

• účinná kontrola vytváření dlouhodobých závazků veřejným 

sektorem; 

• omezení negativních dopadů nesystémově prováděných 

projektů; 

• posílení možností čerpání fondů Evropské unie zvýšením 

podílu spolufinancování soukromým sektorem na projektech 

veřejného zájmu. 

Mezi hlavní důvody, proč se PPP stává stále vyhledávanějším 

způsobem realizace veřejných projektů, patří vyšší míra efektivnosti 

oproti klasickým veřejným zakázkám a možnost realizace potřebných 

veřejných projektů i v situaci, kdy v rozpočtu chybí dostatečné zdroje 

na prvotní investiční náklady. 

V praxi to většinou znamená, že soukromý investor na základě 

smlouvy s veřejným zadavatelem poskytuje potřebný kapitál na 

realizaci investice, a po její realizaci dále zajišťuje požadovanou 

veřejnou službu po smluvně určenou dobu. Jeho investici veřejný 

zadavatel postupně splácí platbami za tuto službu zohledňujícími i 

její kvalitu, případně udělením soukromému partnerovi práva 

inkasovat platby za poskytování služby přímo od uživatelů. Na tomto 

principu jsou standardně založeny teplárenské nebo 

vodohospodářské PPP. 

Soukromý partner, odpovědný za provoz infrastruktury a dodávky, 

vybírá poplatky přímo od uživatelů a platí zadavateli nájem. 

Realizace PPP projektu je také možná na základě rovnocenného 

partnerství, kdy veřejný sektor spolu se soukromým partnerem 

bezprostředně podílí na investici a příslušnou veřejnou službu pak 

oba partneři dodávají prostřednictvím společného podniku. 

Smluvním partnerem veřejného sektoru v rámci PPP je nejčastěji k 

tomuto účelu zřízená společnost, která zodpovídá za financování a 

vybudování potřebného zařízení pro danou veřejnou službu a za její 

následné provozování, přičemž stavební, finanční a provozovatelské 

organizace zapojené do projektu mohou být spolumajitelé 

společnosti nebo její subdodavatelé. 
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PPP lze využít i při řešení tíživé parkovací situace pomocí výstavby 

parkovacích domů. Zde se naskýtá možnost kombinace soukromého 

kapitálu s dotacemi z evropských fondů z příslušných regionálních 

operačních programů. Platební mechanismus může být u tohoto typu 

projektů založen na poplatcích z parkovného, nebo na základě tzv. 

„poplatků za dostupnost“, které platí dle dostupnosti a kvality služby 

přímo zadavatel ve formě pravidelných plateb soukromému 

partnerovi.  

 

5.5 Vlastní zdroje – rozpočet města 

Důležitým zdrojem financování, resp. spolufinancování rozvojových 

projektů s účastí města Litovel, je rozpočet města. Tento zdroj 

financování by měl však být využíván až jako poslední možnost, 

pokud nelze najít jiný vhodnější model financování.   

Míra zapojení prostředků města do realizace Strategie bude záviset 

na konkrétním projektu a případně na konkrétním programu 

spolufinancování, resp. na dalších zapojených finančních zdrojích. V 

některých případech je přitom možno čerpat z dotací až 100 % 

způsobilých nákladů. V jiných případech může být naopak 

financování plně z vlastních zdrojů nejjednodušší alternativou, pokud 

by administrativní náročnost získání cizích zdrojů přesáhla jejich 

užitek. 

Stanovení optimálního způsobu financování projektu s ohledem na 

rozpočet města bude vždy důležitou součástí přípravy rozvojových 

projektů, realizovaných v rámci Strategie. 
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1 ÚVOD 

 

Akční plán je možné definovat jako seznam navrhovaných opatření 

či kroků, které budou v rámci jejich implementace realizovány 

(resp. návrh opatření, která budou reagovat na hlavní zjištění, jež 

vyplývají z vytvářené adaptační strategie), včetně odhadované 

finanční náročnosti a plánovaného harmonogramu jejich realizace.  

Akční plán Strategie obsahuje: 

• revidované projektové záměry Akčního plánu pro období 

2017 – 2025, který je přílohou Strategického plánu 

rozvoje města 

• seznam doporučených adaptačních opatření 

vyplývajících z analytické části Strategie 

Jak bylo uvedeno v analytické části, Strategický plán rozvoje města 

nemá přesně definovaná opatření, kterých má být dosaženo. 

Vymezuje jednotlivé prioritní oblasti a jejich cíle. Je tedy obtížné určit, 

do jaké míry je v rámci realizace cílů prioritních oblastí uvažováno 

s takovými aktivitami, které jsou pro klimatickou změnu příznivé. 

Revidovaný Akční plán pro období 2017 – 2025, který je součástí 

Strategie, je jak výčtem konkrétních projektů, jež město zamýšlí 

v tomto období realizovat, tak konkrétních opatření určených na 

základě analýzy dotčeného území. Revize projektů byla provedena 

ve spolupráci s kompetentními odbory MěÚ Litovel. 

Zpracovatel Strategie doporučuje u těch projektů, které jsou teprve 

ve fázi přípravy projektové dokumentace, zařadit do jejich realizace 

taková opatření a aktivity, které budou mít pozitivní dopad na 

klimatickou změnu (viz Katalog opatření), příp. u projektů, které již 

mají zpracovanou projektovou dokumentaci, zajistit k dokumentaci 

vyjádření odborníka na klimatickou změnu / životní prostředí. Tak 

bude zajištěna realizace daného projektového záměru v souladu 

s doporučenými pro-klimatickými opatřeními. 

Při jejich opatření je vhodné zvážit přístupy jak adaptační, tak 

současně mitigační, které se mohou vzájemně doplňovat a společně 

výrazně snížit rizika, jež přináší změna klimatu. 
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2 KRÁTKODOBÉ ZÁMĚRY 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA LITOVEL NA ZMĚNY KLIMATU  
- REVIZE AKČNÍHO PLÁNU 2017 - 2025 

Záměry nejsou řazeny dle jejich priority. 

 

KRÁTKODOBÉ ZÁMĚRY  

vycházející z dokumentu Akční plán pro období 2017 – 2025 Strategického plánu rozvoje města Litovel – uvedeny jsou projekty s 
očekávaným termínem dokončení  realizace do r. 2021, 2022 

 

č. projektový záměr popis stupně realizace 
finanční 

náročnost 

plánovaný 
harmonogram (dle 

původního AP 
zpracovaného v r. 

2016) 

 

1. Splašková kanalizace Nová Ves  
PD je zpracovaná a je vydáno stavební povolení, 
čeká se na vyhlášení vhodného dotačního titulu. 

30 mil. Kč 2017 - 2018  

2. Splašková kanalizace Savín 
Kromě spaškové kanalizace je i zpracovaná PD na 

vodovod, na oba projekty je vydáno stavební 
povolení. 

25 mil. Kč 2020 - 2021  

3. 
Revitalizace dešťových kanalizací v 
místních částech Chudobín, Víska, 
Unčovice, Myslechovice, Březové  

Dešťová kanalizace v Unčovicích a v 
Myslechovicích  je před stavebním povolením.  V 

Chudobíně je dešťová kanalizace hotová. U 
ostatních místních částí zatím není řešeno.  

15 mil. Kč 2017 – 2021  

4. Přeložka komunikace II/449 Komunikace je v majetku Olomouckého kraje.  neuvedena po r. 2020  
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5. 

Opravy místních komunikací: Centrum 
města – stavba č. IV (Šmakalova, 
Číhadlo, Šargounská). Postupná 
rekonstrukce dalších ulic dle 
operativního plánu 

Zpracovává se PD na ulici Šmakalova. Je PD 
dokumentace na ulici Novosady. Na ulici Číhadlo a 

Studentů je zpracovaná PD  i vydané stavební 
povolení hotové. Město bude žádat o dotace z 

MMR. Ostatní komunikace zatím nejsou řešeny.  

50 mil. Kč 2017 – 2021  

6. 
Místní části - rekonstrukce místních 
komunikací, chodníků a návsí v obcích 
kde je už vybudována kanalizace  

Zpracovává se studie revitalizace návsi v 
Myslechovicích.  

30 mil. Kč 2017 – 2021  

7. 
Cyklostezka Senice, Dubčany , Cholina, 
Haňovice – Litovel  

Zatím není řešeno. 14 mil. Kč 2018 – 2021  

8. Řešení cyklodopravy městem Litovel 
Zatím se řeší tzv. vnitřní okruh pro cyklisty (např. v 

ulici Studentská). 
neuvedena 2018 – 2022  

9. 
Úvaha nad novou budovou pro MŠ 
(povinnost příjem dětí do MŠ od 2 let, 
možná budova ZŠ na Palackého) 

Zatím není řešeno.  neuvedena 2021  
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3 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY 

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY 

vycházející z dokumentu Akční plán pro období 2017 – 2025 Strategického plánu rozvoje města Litovel – uvedeny jsou projekty s 
očekávaným termínem dokončení realizace po roce 2022 a projekty, u kterých nebyl tento termín uveden 

č.  projektový záměr popis stupně realizace 
finanční 

náročnost 

plánovaný 
harmonogram (dle 

původního AP 
zpracovaného v r. 

2016) 

1. 
Cyklostezka Litovel (kolem MJM) 
Haňovice – Nová Ves – Savín  

Není projekčně řešeno.  neuvedena neuvedeno 

2. 
Vybudování infrastruktury pro RD na 
Pavlínce (plyn, kanalizace, VO, rozhlas, 
MK) 

V roce 2021 započala realizace. neuvedena neuvedeno 

3. 
Vytvoření malometrážních bytů v 
objektu ul. Poděbradova 

Zatím neřešeno.  neuvedena neuvedeno 

4. 
Řešení lokalit pro výstavbu RD v 
místních částech, výkupy pozemků 

Zatím neřešeno.  neuvedena neuvedeno 

5. 
Podpora rekonstrukce bydlení ve 
stávajících domech v centru města. 
(FRB) 

Město řeší (zatím v podobě studie) lokalitu v areálu 
bývalých skladů jednoty v ul. B. Němcové 

neuvedena neuvedeno 

6. 
Hotel Záložna – rekonstrukce kulturních 
sálů (bufet, elektro, výtah) 

Rekonstrukce výtahu proběhla, jinak není zatím 
řešeno.  

10 mil. Kč neuvedeno 

7. 
Hotel Záložna – rekonstrukce ubytovací 
části 

Není zatím řešeno.  neuvedena neuvedeno 

8. 
Rekonstrukce objektu na Vítězné/ 
vybudování centra sociálních služeb 

V současné době je v objektu umístěna církevní MŠ 
a Charita a postupně se objekt opravuje.  

neuvedena neuvedeno 
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9. 
Řešení využití budov bývalých ZŠ – 
Chudobín, Unčovice, Myslechovice 
(bydlení) 

Zatím není řešeno.  neuvedena neuvedeno 

10. 
Sportovně rekreační areál „Dolní luka“ 
(mezi loděnicí a koupalištěm) 

Je zpracovaná PD na komunikaci a parkoviště. Dále 
je zpracovaná studie Skate parku.  

neuvedena neuvedeno 

11. 
Vytvořit parkovací plochy pro podporu 
podnikatelů v centru města 

Není zařím řešeno.  neuvedena neuvedeno 

12. 
Vytvoření nabídky pro zvýšení 
atraktivnosti města pro investory, příliv 
znalostního kapitálu 

Zatím není řešeno.  neuvedena neuvedeno 

13. Víceúčelová sportovní hala 
Je zpracovaná PD i získáno stavební povolení. 

Město podalo k Národní sportovní agentuře žádost 
o dotaci. 

neuvedena neuvedeno 

14. 
Rekonstrukce sportovního hřiště vedle 
internátu SOU (v rámci RPS Unič. 
Předměstí – v rámci revitalizace sídliště) 

Rekonstrukce hřiště je součástí IV. Etapy 
revitalizace sídliště, která by se měla v roce 2022 - 

2023 realizovat. 
5 mil. Kč neuvedeno 

15. 
Rekonstrukce a využití prostor bývalé 
prádelny na sídlišti Gemerská 

Zatím není řešeno.  neuvedena neuvedeno 

16. 
Nalezení vhodnější lokality pro 
skatepark (Dolní luka) – hlučnost na 
sídlišti Karla Sedláka 

Již uvedeno v bodě č. 10. neuvedena neuvedeno 

17. 
Nová Ves – revitalizace areálu 
přírodního koupaliště 

V současné době zde probíhají kontinuálně pouze  
drobné úpravy. 

neuvedena neuvedeno 

18. 
Podpora akcí Hanácké Benátky, 
Litovelské slavnosti 

Řeší se každoročně z rozpočtu města.  neuvedena neuvedeno 

19. Bobr cup, Spartan Race, Farmářské trhy 
V současné době tyto akce nejsou realizovány (díky 

Covidu).  
neuvedena neuvedeno 

20. Podpora akcí Spolků ve městě a obcích Řeší se každoročně z rozpočtu města.  neuvedena neuvedeno 

21. 
Protierozní opatření v katastrech pod 
správou města Litovel  

Zatím není projekčně řešeno. 5 mil. Kč 2017 - 2025 
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22. 
Opravy na Radniční Moravě (most v ulici 
Jungmannova) 

Je zpracována PD. V současné době se pracuje na 
stavebním povolení. 

neuvedena neuvedeno 

23. 
Obnova místních územních systémů 
ekologické stability v místních částech 
(ÚSES) 

Zatím není projekčně řešeno.  neuvedena neuvedeno 

24. Revitalizace Třídvorky Zatím není projekčně řešeno. neuvedena neuvedeno 

25. 
Realizace komplexních pozemkových 
úpravy v katastrech města Litovle 

Zatím není projekčně řešeno. neuvedena 

2017 - 2025 zahájit 
jednání s 

pozemkovým 
úřadem 

26. Rozšíření kompostárny 
Je zpracována PD z roku 2018. Na tento projekt 

není stavební povolení. Čeká se na vhodný dotační 
titul.  

neuvedena neuvedeno 

27. 

Vybudovat malometrážní byty v 
lokalitách ul. Severní, soukromé domy 
na náměstí, bývalé sklady Jednoty (ul. 
Boženy Němcové), budovy bývalých ZŠ, 
(Unčovice, Myslechovice, Chudobín) 

V současné době se staví již druhý bytový dům (v 
tzv. Severní II). Jiné budovy nejsou řešeny.  

neuvedena neuvedeno 

28. 
Cyklostezka Nasobůrky podél silnice II. 
tř. od Alibony po PZ  

PD dokončena. neuvedena 

r. 2024 (revize 
harmonogramu 

provedena v 
11/2021) 

29. 
Regenerace sídlišť Uničovské předměstí 
– MK, parkoviště, chodníky, VO, zeleň, 
mobiliář, hřiště 

V současné době je zrealizovaná I,II, III a V. etapa. 
Není zrealizovaná IV. etapa. 

neuvedena 

realizace IV. etapy v 
r. 2022 - 2023 (revize 

harmonogramu 
provedena v 

11/2021) 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA LITOVEL NA ZMĚNY KLIMATU - NÁVRH OPATŘENÍ 

Opatření nejsou řazena dle jejich priority. 

 
Opatření vycházející z analytické a návrhové části Strategie  

1. Aktualizovat Strategický plán rozvoje města Litovel Stávající Strategický plán města je z r. 2007.  

2. Omezovat podíl nepropustných povrchů 

Snížit a dodržovat poměr zastavitelnosti pozemku (maximálně 
40 %, nyní ze zákona 50 %). 

 

Omezit výstavbu zpevněných parkovacích ploch. Při povolování 
nových ploch zajistit budování vsakovacích ploch pro dešťovou 

vodu. 

 

3. Umožnovat zasakování dešťové vody  

Podporovat rozšiřování polopropustných ploch při 
rekonstrukcích a nové výstavbě ve městě a budovat 

decentralizované odvodňovací a zasakovací systémy. 

 

Postupně nahrazovat nepropustné plochy ve městě (např. 
parkoviště) polopropustnými či propustnými plochami. 

 

Preferovat vsakování dešťové vody před jejím odváděním do 
kanalizace pomocí odvodňovacích žlabů, zasakovacích průlehů, 
uličních vegetačních infiltračních boxů a retenčních příkopů pro 

zasakování dešťové vody. 

 

Zajistit povinnost (a její dodržování) zadržení dešťové vody 
(retenční nádrže, vsakovací jímky ad.) na pozemku při nové 

individuální výstavbě. 

 

Zajistit povinnost zadržení (a její dodržování) zpětného využití 
dešťové vody při nové výstavbě v průmyslových areálech. 

 

Preferovat do budoucna využívání šedé vody ve veřejných 
budovách. 

 

4. 
Snižovat spotřebu pitné vody, využívat dešťovou vodu na 
zalévání a k dalším účelům 

Snižovat spotřebu pitné vody zachycováním a využíváním 
dešťové vody (např. k zalévání zeleně, WC) 
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5. Obnovit tradiční způsoby hospodaření na zemědělské půdě 

Spolupracovat se zemědělci na opatřeních pro zlepšení funkcí 
půdy (osevní postupy – jeteloviny, luštěniny, způsoby 
obhospodařování, hnojení, omezení výsadby velkých 

monokulturních ploch zemědělských plodin). 

 

Podporovat místní zemědělskou produkci včetně regionálních 
potravin formou seminářů, farmářských trhů a osvětových akcí. 

 

6. Zamezení vodní a větrné eroze 

Podpora výsadby pásů zeleně (aleje, větrolamy, remízy ad.) 
zejména na orné půdě jako prostředek její ochrany. 

 

Budovat místní územní systém ekologické stability ÚSES 
(biocentra, biokoridory a doplňující interakční prvky) 

vymezeného v územním plánu Litovle. 

 

Realizovat výsadbu dřevinných a bylinných porostů na březích a 
podél vodních toků 

 

Výsadba zeleně u krajských komunikací.  

Při budování cyklostezek realizovat i doplňkovou výsadbu 
zeleně. 

 

Větrná eroze je patrná v katastrech Rozvadovice, Unčovice a 
Chořelice. Vodní eroze je vyskytuje v katastrech Savín, Nová 

ves a Chudobín 

 

7. Regulovat novou výstavbu a využití zemědělské půdy. 

Regulovat prostřednictvím územního plánu a dalších nástrojů 
rozšiřování výstavby do volné krajiny, preferovat výstavbu v 

intravilánu města. 

 

Zapracovat do hospodaření na zemědělské půdě opatření pro 
zmírnění negaticních dopadů klimatické změny (např. formou 

dodatku ke smlouvě uzavřené s nájemcem). 

 

Budovat zasakovací prvky a vodní plochy ve volné krajině (tůně, 
poldry, příkopy, zatravněné pásy, meze, remízky ad.) s 

preferencí na plochách v majetku města. 
 
  

 

8. 
Zpracovat generel zeleně města, vytipovat vhodné plochy pro 

výsadbu nové zeleně. 
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Zvýšit podíl ploch a prvků v urbanizované části města 
zmírňujících negativní projevy klimatu (zelené střechy, 
stromy na parkovištích, zelené fasády, vodní prvky atp.). 

Zatravňovat a jinak zvyšovat množství zeleně, regenerovat 
parky a aleje. 

 

Budovat propustné povrchy a vysazovat stromy a další zeleň na 
parkovištích. 

 

Při rekonstrukcích a nové výstavbě budov v majetku města 
preferovat prvky zmírňující negativní projevy klimatu (zelené 
střechy, stromy na parkovištích, zelené fasády, vodní prvky 

atp.). 

 

Realizovat výsadby vzrostlé zeleně v centru města (náměstí, 
veřejná prostranství, přilehlé ulice). Preferovat druhy zeleně 

odolné změnám klimatu. 

 

V případě kácení zeleně zajistit adekvátní náhradní výsadbu.  

Zabezpečit dostatek stínících prvků v ulicích města pro lepší 
zvládnutí vln veder. 

 

Budovat drobné vodní prvky ve městě – jezírka, pítka atd.  

9. 
Podporovat obnovu a rozvoj veřejné zeleně s využitím 
druhů odolných proti klimatickým změnám. 

Osvětově působit na vlastníky soukromých pozemků s cílem 
rozšiřovat veřejnou zeleň na území města i na pozemcích, které 

nejsou v majetku města. 

 

Při obnově veřejné zeleně preferovat domácí a introdukované 
půdopokryvné druhy a druhy odolné vůči suchu, vyšším 

teplotám a škodlivým biotickým činitelům. V případě nedostatku 
vláhy řešit zavlažování zeleně (nikoliv pitnou vodou). 

 

Při obnově a výsadbě alejí a dalších ploch veřejné zeleně 
preferovat místní druhy. 

 

Začlenění průmyslové zóny v Nasobůrkách do krajiny.  

Malé plochy veřejné zeleně jsou např. jižní část katastru 
Unčovice. 

 

10. 
Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie na 
území města a energeticky úsporných opatření. 

Preferovat diverzifikované, místní a nízkouhlíkové zdroje 
energie (tepelná čerpadla, fotovoltaické a solární panely) před 
importovanými a fosilními (uhlí, ropa, zemní plyn) a to zejména 

na budovách v majetku města. 
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Zajistit finanční a informační podporu obyvatelům města pro 
využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a realizaci 

energeticky úsporných opatření (např. Nová zelená úsporám, 
kotlíkové dotace). 

 

Vyhodnotit a popularizovat celkový příspěvek města ke globální 
změně klimatu (uhlíkovou stopu města). 

 

11. Podporovat udržitelnou mobilitu. 

Dále rozšiřovat udržitelnou mobilitu (cyklotrasy a cyklostezky, 
chodníky, vhodné stojany pro kola u škol, úřadů, podniků apod.). 

 

Podporovat pěší dopravu a cyklodopravu ve městě.  

Podporovat veřejnou dopravu a optimalizaci jízdních řádů.  

Motivovat a informovat obyvatele ke zvýšení využívání 
alternativních způsobů dopravy. 

 

12. 
Zajistit informovanost a osvětové programy pro širokou 
veřejnost města v oblasti změny klimatu, adaptačních a 
mitigačních opatření. 

Systematicky informovat obyvatele města o možných projevech 
změny klimatu na jejich zdraví a možnostech preventivních 

opatření. 

 

Zaměřit programy a akce EVVO na změny klimatu a její dopady 
v regionu. 

 

Organizovat přednášky pro majitele pozemků a zemědělce k 
tématu ochrany před dopady změny klimatu, hospodaření s 

dešťovou vodou, hospodaření s půdou atd. 

 

Systematicky informovat obyvatele města o možných projevech 
změny klimatu na jejich zdraví a možnostech preventivních 

opatření 

 

13. 
Vytvořit institucionální a finanční zázemí pro realizaci 
adaptační strategie. 

Zapracovat opatření adaptační strategie na změnu klimatu do 
územního, strategického a akčního plánu rozvoje města. 

 

Vytvářet ekonomickou rezervu na řešení nákladů spojených s 
následky klimatické změny. 

 

Při přípravě projektů rozvoje města zapracovávat do projektové 
dokumentace principy související s dopady změny klimatu 

(zasakování, zeleň ve městě a v jeho okolí ad.). 
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14. Zajistit ochranu před povodněmi 

Zajistit výstavbu suchých poldrů a dalších retenčních nádrží s 
cílem zajistit ochranu území před povodněmi 

 

Zajistit sanaci břehů.  

Zajistit revitalizaci drobných vodních toků na území města a v 
jeho okolí 

 

Obnovovat vybrané břehové porosty, upravit vegetaci podél 
toků. 

 

Bleskové povodně při přívalových deštích se, vzhledem ke 
kopcovitému charakteru, vyskytují v místních částech Savín, 

Nová Ves a Myslechovice. 

 

Město Litovel a jeho místní části Víska, Tři Dvory, Nasobůrky, 
Rozvadovice, Chořelice, Unčovice a Březové jsou, vzhledem ke 

geomorfologickým a hydrologickým charakteristikám, 
ohrožována především přirozenou povodní. 
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Otázka č. 1 – Oblast životního prostředí, modrozelená opatření a přírodě blízká opatření (vč. vodohospodářství) 

 

Téma a) Povodně/záplavy a přívalové deště (bleskové povodně) 

 

 
 

Téma b) Sucho (nedostatek vody) 

 

 
 

 

 

Povodně/záplavy a přívalové deště (bleskové povodně)

1 2 3 4 5

Sucho (nedostatek vody)

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 0 

3 1 

4 2 

5 5 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 2 

3 1 

4 2 

5 3 
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Téma c) Teplota, teplotní ostrovy, vedro 

 

 
 

 

 

 

Téma d) Vítr (vichřice, nárazové větry) 

 

 
 

 

Teplota, teplotní ostrovy, vedro

1 2 3 4 5

Vítr (vichřice, nárazové větry)

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 3 

3 3 

4 2 

5 0 
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Téma e) Ledové jevy (ledovka, námrazové jevy, krupobití), mráz (ničení úrody), sníh (nedostatek vody, sněhová kalamita) 

 

 
 

 

Téma f) Degradace půd (eroze, znečištění, zhutnění, nedostatek živin) 

 

 
 

 

 

 

Ledové jevy, mráz, sníh

1 2 3 4 5

Degradace půd

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 3 

2 3 

3 1 

4 1 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 0 

3 3 

4 5 

5 0 
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Téma h) Svahové nestability (sesuvy půdy) 

 

 
 

 

 

Téma i) Lesní požáry (sucho, vítr, monokultury, špatný způsob hospodaření) 

 

 
 

 

 

Svahové nestability

1 2 3 4 5

Lesní požáry

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 5 

2 1 

3 2 

4 0 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 2 

2 2 

3 4 

4 0 

5 0 
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Téma j) Kvalita vod (podzemní, povrchové) 

 

 
 

 

 

Téma k) Kvalita ovzduší (znečištění, inverze) 

 

 
 

 

 

Kvalita vod

1 2 3 4 5

Kvalita ovzduší 

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 1 

3 3 

4 2 

5 2 

stupeň počet odpovědí 

1 1 

2 2 

3 2 

4 2 

5 1 
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Téma l) Vodovody a kanalizace (kolaps, nedostatečná kapacita, chybějící zdroje…) 

 

 
 

 

Otázka č. 2 – Oblast energetiky (včetně obnovitelných zdrojů energie a energetického managementu) 

 

Téma a) Narušení dodávek elektřiny a energie (energetická bezpečnost) 

 

 
 

 

Vodovody a kanalizace 

1 2 3 4 5

Narušení dodávek elektřiny a energie 

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 1 

2 4 

3 1 

4 1 

5 1 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 
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Téma b) Navyšující se ceny energií, energetická nesoběstačnost regionu (veřejná i soukromá infrastruktura) 

 

 
 

 

Téma c) Rizika spojená s neplněním cílů EU v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (emise CO2, skleníkové plyny atd.) 

 

 
 

 

 

 

Navyšující se ceny energií, energetická nesoběstačnost 
regionu

1 2 3 4 5

Rizika spojená s neplněním cílů EU v oblasti využívání 
obnovitelných zdrojů energie

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 4 

3 3 

4 1 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 1 

2 2 

3 4 

4 0 

5 1 
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Otázka č. 3 – Oblast odpadového hospodářství (hospodárné a odpovědné nakládání s veškerými odpady) 

 

Téma a) Rizika spojená se stávajícím způsobem nakládání s odpady – vazba na cirkulární ekonomiku (produkce, výhled, předcházení vzniku 

odpadu) 

 

 
 

 

Téma b) Neplnění plánu odpadového hospodářství (recyklace, opětované využití odpadů, snižování produkce odpadu, cirkulární ekonomika) 

 

 
 

Rizika spojená se stávajícím způsobem nakládání 
s odpady

1 2 3 4 5

Neplnění plánu odpadového hospodářství

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 2 

3 1 

4 3 

5 2 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 2 

3 3 

4 2 

5 1 
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Téma c) Odpadní vody, kaly z ČOV 

 

 
 

 

Otázka č. 4 – Oblast dopravy (dopravní obslužnost, technologie, dopravní infrastruktura) 

 

Téma Narušení dopravy a dopravní obslužnosti ve vztahu ke klimatické změně/přírodním jevům 

 

 
 

Odpadní vody, kaly z ČOV

1 2 3 4 5

Narušení dopravy a dopravní obslužnosti

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 0 

3 3 

4 2 

5 3 

stupeň počet odpovědí 

1 3 

2 1 

3 2 

4 2 

5 0 
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Otázka č. 5 – Oblast hospodářského rozvoje, zaměstnanosti, rozvoje podnikání (včetně podpory malého a středního podnikání) 

 

Téma a) Zábory ZPF (neupřednostňování brownfieldů a jiných nezemědělských ploch) 

 

 
 

 

Téma b) Narušení zemědělské produkce (vč. případně lesnických činností) 

 

 
 

 

Zábory ZPF

1 2 3 4 5

Narušení zemědělské produkce

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 3 

3 0 

4 5 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 1 

2 2 

3 2 

4 3 

5 0 
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Téma c) Zdravotní a hygienická rizika, nepůvodní druhy, nové nemoci 

 

 
 

 

 

Téma d) Ztráta a poškození rekreační hodnoty krajiny 

 

 
 

 

 

Zdravotní a hygienická rizika, nepůvodní druhy, nové 
nemoci

1 2 3 4 5

Ztráta a poškození rekreační hodnoty krajiny

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 1 

2 1 

3 4 

4 1 

5 1 

stupeň počet odpovědí 

1 0 

2 1 

3 3 

4 3 

5 1 
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Téma e) Technologické katastrofy způsobené změnou klimatu/přírodními jevy 

 

 
 

 

Téma f) Narušení komunikačních sítí, telekomunikační soustavy 

 

 

Technologické katastrofy způsobené změnou 
klimatu/přírodními jevy

1 2 3 4 5

Narušení komunikačních sítí, telekomunikační soustavy

1 2 3 4 5

stupeň počet odpovědí 

1 2 

2 2 

3 3 

4 1 

5 0 

stupeň počet odpovědí 

1 2 

2 4 

3 2 

4 0 

5 0 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

ANALÝZA DOTAZNÍKŮ OBČANŮ 

_____________________________________________ 
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Otázka č. 1: Jak moc se zajímáte o veřejné dění v Litovli? 
Označte na stupnici velmi se zajímám – spíše se zajímám – spíše se 
nezajímám – vůbec se nezajímám – nevím. 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č. 2: Jak jste spokojený/á s životem ve svém bydlišti? 
Označte na stupnici od 1 do 10 (1 = minimálně spokojený, 10 = 
maximálně spokojený) 
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Otázka č. 3: Hodnocení spokojenosti s vybranými oblastmi života v Litovli. O tom, jak jste se životem v Litovli spokojení, bychom se rádi 

dozvěděli více. Postupně se zeptáme na různé oblasti života ve vašem městě, u každé oblasti označte vaše hodnocení. Označte na stupnici od 

1 do 10, 0 = nejméně spokojení, 10 = nejvíce spokojení. 

 

 

 

• Kvalita technické a dopravní infrastruktury (komunikace, 

chodníky, vodovody, kanalizace, komunikační sítě aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

• Kvalita bydlení (množství, kvalita a dostupnost bytů) 
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• Podpora podnikatelských aktivit (kvalita a rozvoj podmínek 

pro podnikání – dostupnost pozemků a objektů pro podnikání, 

možnosti poradenství pro podnikatele, možnosti rozvoje 

podnikatelských kompetencí aj.) 

 

• Podpora cestovního ruchu (zejména množství, kvalita a 

dostupnost cyklotras a ubytovacích a stravovacích zařízení)

 

• Možnosti sportovní vyžití a kulturního vyžití, volnočasová 

infrastruktura (množství, vybavenost a dostupnost 

sportovních, kulturních a společenských zařízeních) 

•  

 

 

• Kvalita služeb (sociální a zdravotní služby, občanská 

vybavenost města) 
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• Kvalita životního prostředí (celkový vzhled města, čistota 

veřejných prostranství, stav a množství zeleně, hlučnost aj.) 

 

• Bezpečnost ve městě 

 

• Vzdělání (množství, vybavenost a dostupnost vzdělávacích 

institucí) 

 

 

• Možnosti nakupování 
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Otázka č. 4: Co byste v Litovli zlepšili, aby se vám zde lépe žilo? 

• Nejčastěji uváděná témata ve vztahu k adaptaci na změnu 

klimatu: 

• doprava, stav komunikací, potřeba obchvat (hluk, prašnost) 

• ochrana před povodněmi 

• parkování, zřízení záchytných parkovišť 

• klidové zóny, více zahrad, více zeleně 

• zabránit solárnímu sušení surového kalu na ČOV v Litovli 

• zavření cukrovaru (zápach, hluk) 

• více nádob na odpadky, odpadkových košů 

 

Otázka č. 5: Ve kterých oblastech by se mohl zlepšit stav životního prostředí ve městě a jeho okolí? Postupně se zeptáme na různé oblasti 

života ve vašem městě, u každé oblasti označte, jak moc podle vás potřebuje vylepšit. Označte na stupnici od 1 do 10, 0 = vůbec nepotřebuje, 

10 = potřebuje hodně. 

• celkový stav životního prostředí ve městě 

 

 

 

 

 

• stav veřejné zeleně 
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• množství vodních prvků 

 

• prašnost prostředí 

 

 

 

 

• hlučnost prostředí 

 

 

• sběr tříděného odpadu 
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• nebezpečí povodní 

 

 

 

• využití alternativních zdrojů energie 

 

 

 

Otázka č. 6: Které z následujících tvrzení podle Vás nejlépe 
vystihuje pojem „klimatická změna“? 

• Změny klimatu probíhají rychleji než dříve, a to kvůli lidské 
činnosti, zejména spalování fosilních paliv (ropa, uhlí).   

• Změny klimatu probíhají stejně jako dříve, klimatická změna 
je stále stejná. 

• Nic takového neexistuje, je to jen výmysl „zelených politiků“. 
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Otázka č. 7: Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že „klimatická 
změna probíhá“ (tedy že člověk ohrožuje své vlastní životní 
podmínky, zejména spalováním fosilních paliv)? Označte na stupnici 
rozhodně souhlasím – spíše souhlasím – ani souhlasím, ani 
nesouhlasím – spíše nesouhlasím – rozhodně nesouhlasím. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otázka č. 8: Domníváte se, že je důležité, aby se město připravovalo na problémy spjaté s klimatickou změnou? Označte na stupnici od 
1 do 10, 0 = není to důležité, 10 = velmi důležité. 
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Otázka č. 9: Stále častěji se hovoří o klimatické změně. Také město Litovel bude přijímat 

opatření, která by mohla zmírnit změnu klimatu, a také opatření, která by mohla pomoci přizpůsobit se těmto změnám. Uveďte, která 
z těchto opatření zmírňující dopady sucha považujete za nejúčinnější? U každého z nich označte na stupnici od 1 do 10, 0 = nejméně účinné, 
10 = nejvíce účinné. 

• opětovné využívání odpadní vody 

 

• využívání dešťové vody 

 
 

• začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě 
 

 
 

• vytváření zelených ploch pro zadržování vody ve městě 
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• výstavba zavlažovacích systémů 
 

 
 

• regulace spotřeby vody během sucha 
 

 
 

 

• zelené střechy na budovách 
 
 

 
 

 

• zavedení poplatků, z nichž by se financovala opatření 
zmírňující dopady sucha, nebo zvýšení finančních nákladů 
domácností (např. zvýšení cen pitné vody a výrobků 
v důsledku toho, že společnosti, které dodávají pitnou vodu, 
by musely provést opatření zmírňující dopady sucha) 
 

 
 



12 
 

• daňové úlevy na technologie šetřící vodu 
 

 
 
 
 

• informace o vhodných způsobech chování během sucha 
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Otázka č. 10: Uveďte, která z těchto opatření zmírňující dopady povodní považujete za nejúčinnější? U každého z nich označte na stupnici 

od 1 do 10, 0 = nejméně účinné, 10 = nejvíce účinné. 

• údržba a čištění koryt vodních toků 

 

 

• zvýšení kapacity koryt vodních toků 

 

• revitalizace koryt řek zacílená na obnovu jejich přirozené 

podoby 

 

• udržování a tvorba zeleně, mokřadů a jezírek zachycujících 

vodu 
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• strategické plánování v povodích 

 

• budování protipovodňových zábran 

 

 

• vhodné členění pozemků a protierozní opatření 

 

 

• umožnění povodňových rozlivů a využití retenční schopnosti 

údolních niv tam, kde záplava nezpůsobí škodu (např. 

v lužních lesích) 
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• zajištění vybavení pro pytlování 
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Otázka č. 11: Uveďte, která z těchto opatření zmírňující dopady horka by byla nejúčinnější? U každého z nich označte na stupnici od 1 do 

10, 0 = nejméně účinné, 10 = nejvíce účinné. 

• pasivní chlazení veřejných budov (např. izolace) 

 

 

• aktivní chlazení veřejných budov (klimatizace) 

 

• aktivní chlazení v prostředcích hromadné dopravy 

(klimatizace) 

 

 

• vytváření zelených ploch pro zmírňování horka ve městě 

 

 



17 
 

• začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě 

 

 

• plánování výstavby a rozvoje 

•  

 

 

• informace o vhodných způsobech chování během horka 

 

 

• plánování výstavby a rozvoje 
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• Otázka č. 12: Mělo by se město snažit o omezování spotřeby energie a snižování emisí CO2? Je to podle vás to důležité? Označte 

na stupnici od 1 do 10, 0 = není to důležité, 10 = velmi důležité. 
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PŘÍLOHA Č. 3 
 

KARTY HROZEB 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 POVODNĚ 
Jako povodeň označujeme vodu tekoucí mimo běžné koryto vodního toku, s četnými 
škodlivými účinky. Jako záplavu pak ponoření území pod hladinu vody, která může být i 
stojatá a nemusela přijít z trvale existujícího vodního toku; zde vznikají škody už samou 
přítomností vody. Pojišťovnictví jako povodeň označuje vodu, která vystoupila z koryt 
vodních toků či hrází nádrží, ať jde o vodu tekoucí nebo stojatou, ostatní případy označuje 
jako záplavy. Přívalové povodně jsou řešeny jako samostatná hrozba. Záplavy a povodně 
mohou vyžadovat evakuaci a další omezení. Mohou také poškodit životní prostředí, 
naplavovat materiál nebo působit znečištění. Mohou vyvolat také další hrozby – především 
narušení stability domů, dodávek energií, narušení dopravy, kontaminací zdrojů pitné 
vody, ztrátu funkčnosti ČOV nebo vznik velkého množství nebezpečného odpadu. S 
ohledem na klimatickou změnu a v závislosti na způsobu hospodaření v krajině včetně 
zástavby se soudí, že intenzita i četnost povodní a záplav se může v budoucnu zvyšovat. 
Aktuální výstrahy jsou na stránkách ČHMÚ, kde je též mnoho informací o povodních. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Povodně (kromě přívalových) se vyskytují jen v okolí vodních toků, zaplavena mohou být 
ale i snížená území, jak silnými dešti, tak i táním sněhu. Na základě zkušeností jsou 
vytvářeny a zpřístupňovány mapy povodňových ohrožení, ve kterých jsou vyznačená 
záplavová území s ohledem na intenzitu povodně (zpravidla se jedná o Q5, Q20 a Q100, 
což jsou pětileté, dvacetileté a stoleté povodně). Pro účely zjednodušené analýzy území 
je vhodné odhadnout velikost obydleného území, které může být zaplaveno stoletou 
povodní.  

• Zdroje k analýze území 
Povodňový plán České republiky, včetně záplavových území http://www.dppcr.cz/html_pub/  
Prohlížení záplavových území http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html  
 

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při hodnocení je třeba vzít v úvahu především množství obydleného 
území, které je ohroženo povodní a také je třeba vzít v úvahu historické 
zkušenosti s největšími proběhlými povodněmi. Obecně jsou povodním 
přiřazeny závažné následky, může během nich docházet i k úmrtím a 
zraněním lidí, nicméně největší škody bývají materiálního charakteru 
dále ekonomické následky a je také vhodné zohlednit dopad na 
ekosystémy (např. v případě, že se v záplavovém území nacházejí 
chráněná území). V územích, kde existují významné historické 
zkušenosti, a v záplavových územích, kde se nachází velké množství 
zástavby, je možné hodnotit hrozbu jako velmi závažnou. V územích, 
kde se nevyskytují vodní toky, je možné následky hodnotit i jako méně 
významné až zanedbatelné. 
 

Obecné 
hodnocení 

 

4 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 
 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek týkajících se povodní. Jedná se především o tyto 
otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Jsou k dispozici povodňové 
mapy pro dané území? 
 

ano Je voda v krajině 
zadržována? 

ano Jsou o hrozbě povodní 
informováni obyvatelé? 

ano 

Máte možnost poznat, že 
se blíží povodeň? 

ano Existují 
protipovodňová 
opatření? 

ano Máte přístup k povodňovým 
plánům a jsou pro vás 
využitelné? 
 

ano 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že 
se blíží povodeň? 

ano   Jsou k dispozici technické 
prostředky pro zvládání následků 
povodní (záchranné 
čluny, čerpadla pytle s pískem)? 

ano 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 2 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost výskytu povodní je s ohledem na geografickou a 
klimatickou situaci v ČR poměrně vysoká. Vlivem klimatické změny se 
následkem změny distribuce srážek bude tato pravděpodobnost spíše 
zvyšovat. Adekvátně prováděná protipovodňová opatření mohou tuto 
pravděpodobnost podstatně snížit, stejně tak může být tato 
pravděpodobnost specifická pro dané území.  

Obecné 
hodnocení 

Hodnocení 
MAS 

 

2 

 

X 

 
Škála hodnocení 

0 
zanedbatelná 

1 
nízká 

2 
střední 

3 
vysoká 

 
 

        PRIORITIZACE HROZEB 

pr
av

dě
po

do
bn

os
t 

 
3 

     

 
 
 

 
 
Získané hodnocení 
zranitelnosti a 
pravděpodobnosti 
vynesené do matice 
prioritizace hrozeb 

 
2 

     

 
1 

     

1 2 3 4 5 

 zranitelnost 

 

http://www.dppcr.cz/html_pub/
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html


  PŘÍVALOVÉ POVODNĚ 
Tyto povodně vznikají následkem krátkodobých a velmi intenzivních dešťových srážek. 
Přívalové srážky se nejčastěji vyskytují v letních bouřkách. Voda nestačí vsakovat a rychle 
odtéká po povrchu půdy. Často odnáší půdní materiál a způsobuje erozi. I když zasažená 
plocha většinou není velká, voda proudí velmi rychle, má velkou ničivou sílu a způsobuje 
velké škody. Tyto povodně ohrožují lidské životy, protože přicházejí velmi náhle. Přívalové 
povodně se projevují v území, kde je velká jímací plocha několik hektarů až kilometrů 
čtverečních bez zádrže vody. Ta se svažuje do údolí, ve kterém je vodní tok často 
považovaný za povodňově bezvýznamný nebo je dokonce jen občasný. S relativně malým 
rozsahem potenciálně zaplaveného území souvisí i to, že protipovodňová opatření obvykle 
provádějí obce samy. Klimatická změna s sebou přináší růst intenzity nejsilnějších bouřek 
a tedy i bouřkových povodní. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Analýza oblastí zranitelných přívalovou povodní je složitější než v případě povodní 
obecně. Významným zdrojem podkladů pro analýzu území mohou být historické 
zkušenosti. „Přívalové srážky postihují zpravidla území od několika km2 po několik desítek, 
vzácně stovek km2. Mohou s kolísavou intenzitou trvat od několika málo minut až po 
několik hodin. Je proto charakteristické, že povodeň může zasáhnout, vedle okolí malých 
vodotečí, rovněž za normální situace suchá údolí i území. Území pod delšími svahy jsou 
proto nejrizikovější z hlediska možného vzniku přívalových povodní, a proto např. 
nevhodný způsob obhospodařování pozemků na těchto svazích riziko zvýšeného odtoku 
a doprovodné eroze během přívalových srážek výrazně zvyšuje.“ (dle stránky ČHMÚ) 

• Zdroje k analýze území 
Povodňový plán České republiky, včetně záplavových území http://www.dppcr.cz/html_pub/  
Prohlížení záplavových území http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html  
 

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při hodnocení dopadů přívalových povodní je potřeba zjistit, nakolik se na území 
vyskytují oblasti, kde může v případě intenzivních srážek k přívalovým povodním 
docházet. Pokud se takových míst vyskytuje větší množství, je třeba hodnotit 
potenciální dopady jako závažné, protože bouřkové povodně mohou přímo 
ohrožovat lidské životy. Ohrožení je způsobeno především rychlým vznikem 
povodně a omezenou možností se připravovat, případně provádět evakuaci. 
Rychlé a silné proudění může zároveň způsobovat značné škody na majetku, 
přičemž škody na majetku způsobuje i samotné zaplavení a nutnost následného 
vysoušení. Dalším nebezpečným dopadem je zaplavení bahnem. Dopady 
bouřkových povodní by měly být hodnoceny jako velmi závažné, nicméně to se 
týká jen území, ve kterém se vyskytují oblasti přívalovými povodněmi zranitelné. 
V případě nížin a oblastí bez významnějších svahů a bez historické zkušenosti s 
přívalovými povodněmi mohou být dopady hodnoceny i jako zanedbatelné. 
Nebezpečí povodně roste, pokud jsou půdy již nasyceny vodou, ale i tehdy, když 
vyschlá utužená půda vodu špatně vsakuje. 
 

Obecné 
hodnocení 

 

4 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k přívalovým (bleskovým) povodním. 
Jedná se především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Jsou k dispozici mapy rizika 
přívalových povodní 
pro dané území? 

ano Jsou na svazích 
vybudovány 
vsakovací rýhy? 

ne Jsou o hrozbě přívalových 
povodní informováni 
obyvatelé? 
 

ano 

Máte možnost poznat, 
že se blíží přívalová 
povodeň? 

ne Jsou svahy 
obhospodařovány 
tak, aby se rychlý odtok 
vody minimalizoval? 
 

ne Máte přístup k povodňovým 
plánům a jsou pro vás 
využitelné? 
 

ano 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, 
že se blíží přívalová 
povodeň? 

ne Jsou vystavěné poldry? 
 
Existují protipovodňové 
stěny a hráze? 

ne 
 
ano 

Jsou k dispozici technické 
prostředky pro zvládání 
následků přívalových 
povodní (záchranné čluny, čerpadla, 
vysoušeče)? 

ano 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 3 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost výskytu přívalových povodní je s ohledem na geografickou a 
klimatickou situaci v ČR poměrně vysoká. Vlivem klimatické změny zahrnující zesílení 
nejsilnějších bouřek se bude situace dále zhoršovat. Adekvátně prováděná 
protipovodňová opatření tomu mohou čelit jen z části. 
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http://www.dppcr.cz/html_pub/
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html


 DLOUHODOBÉ SUCHO 
Dlouhodobé sucho je stav závažného nedostatku vody v území v důsledku toho, že 
převažuje výpar nad vsakováním srážek. To se může projevovat jak suchem v půdě (což 
vede ke snížení zemědělské produkce), tak celkovým nedostatkem vody, a to jak 
povrchové, tak podzemní. Klimatická změna se projevuje jak nezvykle dlouhodobými stavy 
jednoho typu počasí (např. absence srážek), tak nebývalými extrémy srážek i výparu, který 
je umocňován zvýšenými teplotami. Narůstající intenzita letních přívalových srážek, 
zejména když dopadají na proschlou půdu, proti suchu málo pomáhá, voda místo 
vsakování rychle odtéká. Sucho bývá zhoršováno někdejšími úpravami krajiny, jejím 
odvodněním, „meliorací“. Zasakování srážek se zhoršuje degradací půd, zhutněním a 
úbytkem její organické složky. Nebezpečným důsledkem sucha, hlavně při vysokých 
teplotách, je zvýšení četnosti, intenzity a rozsahu požárů. Aktuální výstrahy jsou na 
stránkách ČHMÚ, stejně jako monitoring sucha. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Přestože se dlouhodobé sucho týká plošně celé České republiky, lze identifikovat místa a 
oblasti, které jsou suchem více zranitelné. Tyto oblasti lze vytipovat na základě zkušeností, 
nicméně je možné využít mapy Českého hydrometeorologického ústavu, které identifikují 
místa v České republice ohrožená suchem. Další z možností je využít klimatické regiony, 
opět definované Českým hydrometeorologickým ústavem. Dalším vhodným zdrojem jsou 
kroniky a zkušenosti obyvatel v území. 

• Zdroje k analýze území 
Sucho na stránkách ČHMÚ 
portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&nc=1&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_
situace/P10_4_SUCHO&last=false  
Vodnosti měřených toků 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/vodnosti/vodnosti.html  
Stránky výzkumného projektu Intersucho http://www.intersucho.cz/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při hodnocení dopadů dlouhodobého sucha je třeba se zaměřit primárně 
na oblasti, kde může následkem sucha docházet k hospodářským 
ztrátám (zemědělská půda) a na oblasti, kde kvůli nedostatku vody dojde 
k omezení běžného fungování (nedostatek vody na zavlažování, 
omezení odběrů vody, vyschnutí studní, nedostupnost vody na 
splachování záchodů, nouze o vodu na umývání, vaření a pití). Přímé 
dopady na životy a zdraví jsou myslitelné asi jen v případě osamělých 
lidí v době veder, pokud nemají dostatek vody k pití. Obecně je 
hodnocení dopadů velmi závislé na území, zkušenostech se suchem 
v současné době a odhadech (i na základě snižování množství 
podzemní vody) do budoucna.  
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k dlouhodobému suchu. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde 
v území jsou oblasti postižitelné 
suchem? 
 

ne Zadržujete vodu v 
krajině? 
 

ne Jsou o hrozbě sucha informováni 
obyvatelé? 
 

ano 

Máte možnost poznat, 
že v určité oblasti hrozí 
sucho? 
 

ne Provádíte opatření 
v zemědělství 
k zadržení vody? 
 

ne Je hrozba dlouhodobého 
sucha obsažena v havarijních 
a krizových plánech 
a jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že 
hrozí dlouhodobé sucho? 

ano Budujete 
dostatečně velké 
cisterny přímo u 
obytných 
a jiných budov, se 
zásobou 
dešťové či jiné 
vody? 

ne Jsou k dispozici náhradní 
zdroje vody v území? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 4 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost vzniku dlouhodobého sucha souvisí jak s klimatickou změnou, tak s 
hospodařením s vodou v krajině. Změna distribuce srážek a zvyšování teploty v rámci 
klimatické změny budou významně přispívat k vyšší četnosti a závažnosti výskytu 
dlouhodobého sucha. Nicméně ty jsou závislé na charakteru území. 
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http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/vodnosti/vodnosti.html
http://www.intersucho.cz/


  EXTRÉMNĚ SILNÝ VÍTR 
Jedná se o velmi silný vítr, který může způsobovat škody na budovách, vyvracet stromy, 
poškozovat elektrická vedení, zhoršovat jízdní vlastnosti aut a stabilitu chodců, cyklistů a 
ohrožovat zdraví lidí kromě pádu stromů také předměty unášenými větrem. Takových 
rychlostí, že by člověk byl větrem vyzdvižen a nesen, v ČR vítr nedosahuje vyjma hřebenů 
hor a velmi výjimečných situací. Extrémně silný vítr může vznikat v letním období lokálně 
v rámci bouřek. Velké oblasti může postihovat po celý rok, ale spíše na podzim a v zimě, 
a to vlivem velkých rozdílů mezi tlakovými výšemi a nížemi. Změna klimatu vede k nárůstu 
výskytu extrémně hlubokých a rozsáhlých tlakových níží s nejsilnějšími větry i extrémně 
silných bouřek, pod nimiž mohou vzniknout i v ČR tornáda či nečekané padavé větry. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Extrémně silný vítr se může projevit kdekoli na území, nezávisle na místních podmínkách. 
Lze vytipovat místa, kde se běžně vítr vyskytuje ve vyšších rychlostech, jedná se 
především o horské polohy a hřebeny. Zároveň lze vytipovat místa, která mohou být 
zranitelná – obecně se jedná o zastavěná území (budovy), infrastrukturu (energetické a 
telekomunikační sítě), lesy (nebezpečí polomů) a dopravu (omezení v důsledku 
popadaných stromů). 

• Zdroje k analýze území 
Webové stránky ČHMÚ http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Vítr síly vichřice i pouhé silné nárazy větru způsobují především škody 
na majetku – poškození budov (střechy), různých konstrukcí a 
rozvodných sítí, vznik polomů, polehnutí obilí. Mohou vést k haváriím na 
silnici i železnici a omezovat leteckou dopravu. Osoby mohou být 
ohroženy letícími předměty, pádem stromů nebo větví, případně při 
havárii v dopravě. Ke ztížení životních podmínek vede výpadek elektřiny 
a omezení dopravy. Na suchých polích bez vzrostlé vegetace může 
dostatečně silný, déle trvající vítr způsobit rozsáhlý odnos půdy. Obecně 
je doporučeno hodnotit následky vichřice jako závažné, i když v případě 
místně specifických zkušeností je možné toto hodnocení snížit nebo 
zvýšit. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k extrémně silným větrům. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde 
v území může vítr způsobovat 
největší škody? 
 

ne Jsou budovy v území 
odolné 
vůči silnému větru? 
 

ano Jsou o hrozbě extrémně 
silného větru informováni 
obyvatelé? 
 

ano 

Máte možnost poznat, 
že se blíží extrémně silný 
vítr? 
 

ano - 
výstraha 
ČHMÚ 

Jsou vysazovány lesy 
s ohledem na silný vítr 
(ne 
monokultury)? 
 

ano Je hrozba extrémně silného 
větru obsažena v havarijních 
a krizových plánech 
a jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že 
se blíží silný vítr? 

ano Jsou stromy v 
intravilánech 
pod dohledem 
odborníků? 

ano Jsou místní záchranné jednotky 
dostatečně vybavené 
pro zvládání následků silného 
větru? 

ano 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 2 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Vítr působil problémy vždy, ale je nutno očekávat, vinou klimatické změny, že se občas 
vyskytne s rychlostí dřív nebývalou, jak v tlakových nížích (např. orkán Kyrill a jiné), tak 
i v bouřkách. Četnost nebezpečných větrů poněkud roste od jihovýchodu České 
republiky k severozápadu. 
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http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html


 LEDOVÉ JEVY 
Za výjimečných povětrnostních situací se na předmětech a površích formují různé typy ledu. Může se 
jednat buď o ledovku, náledí nebo námrazu. Zvláště nebezpečná je ledovka, což je průhledný ledový 
povlak vznikající za inverze, když prší či mrholí a voda dopadá na prochlazený zemský povrch, větve 
stromů, elektrická vedení apod., které mají spolu se vzduchem kolem sebe teplotu pod 0 °C. Hladká 
ledovka znemožňuje bezpečnou jízdu i chůzi. Nebezpečí spočívá i v tom, že na pohled může ledovka 
připomínat pouhý mokrý povrch a že se může při inverzi nečekaně vyskytnout na dně údolí, v jehož 
okolí jsou již teploty nad nulou. Naroste-li ledovka do tloušťky centimetrů, láme větve i celé stromy a 
trhá elektrická vedení. Znemožní odběr elektřiny z trolejí. Na silnicích a chodnících je podobným jevem 
náledí vznikající ze srážek, i když je teplota vzduchu nad nulou, ale zem zmrzlá. Méně nečekaně 
vzniká náledí, když přes den na zemi taje sníh a večer voda zmrzne, běžně pak i uježděním sněhu 
auty. Na předmětech nad zemí je dobře viditelným jevem bílá námraza z přechlazených kapének mlhy 
srážejících se za větru na površích s teplotou pod bodem mrazu. Dosáhne-li velké hmotnosti, může 
též lámat větve a stromy, trhat vedení, ba i ohýbat stožáry. Lidi může ohrožovat, pokud se z vysokých 
konstrukcí odlamuje a padá.  
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Ledové jevy se mohou vyskytovat na celém území, silná námraza je ale mnohem běžnější na horách. 
Zvláště zranitelná místa jsou dopravní infrastruktura (chodníky, silnice, železnice) a přenosová 
elektrická soustava. Nebezpečné mohou být i parky, lesy a jiná místa s výskytem stromů, kde může 
dojít ke zranění padajícími větvemi. 

• Zdroje k analýze území 
Webové stránky ČHMÚ http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html   
 

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Nejzávažnějším dopadem silné ledovky je omezení dopravy a dodávek 
elektřiny. Může se jednat o stav trvající až dny, než led odtaje a opadá a 
bude možné obnovit elektrická vedení. Spolu s náledím vede k haváriím 
vozidel. Nejnebezpečnější jsou ale pády starých lidí na ledu – ti by v 
takových situacích neměli vycházet z domu, dokud led není dobře 
posypaný. Ekonomické následky může mít narušení dopravy, ale i silná 
ledovka či námraza v lesích. Obecně je úroveň dopadů hodnocená jako 
střední s tím, že na územích, kde se vyskytují důležité dopravní tepny či 
klíčové prvky elektrické sítě, může být tato hodnota zvýšena. 

Obecné 
hodnocení 

 

3 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 
 
 
 
 

 

 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k ledovým jevům. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde 
v území hrozí ledovka 
a námraza a kde může 
ohrozit dopravu? 
 

ano - 
výstraha 
ČHMÚ 

Máte vymezena místa, kde 
by měl být při ledovce 
omezen 
pohyb osob? 
 

ne Jsou o hrozbě ledovky 
a námrazy informováni 
obyvatelé? 
 

ano 

Máte možnost poznat, 
že se blíží ledovka nebo 
námraza? 
 

ne Jsou vedení (elektřina, 
další 
sítě) konstruovaná tak, 
aby 
vydržela námrazy? 

ano Je hrozba ledovky a námrazy 
obsažena v havarijních 
a krizových plánech a jsou 
pro vás tyto plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, 
že se blíží ledovka nebo 
námraza? 

ano   Jste připraveni na zvládání 
ledovky a náledí (posyp vozovek 
a chodníků, náhradní 
doprava)? 

částečně 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 3 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost vzniku ledovky a náledí je vyšší tam, kde se může udržovat jezero 
chladného vzduchu, a také na mostech nebo v lese, kde se vozovka při změně počasí 
neoteplí nad bod mrazu. Klimatická změna by mohla ubrat stavů, kdy vzniká námraza, 
přidá ale situací, kdy v zimě přijde mrznoucí déšť či mrholení a tvoří ledovku. Obecně 
je četnost závažného výskytu hodnocena jako střední nebo nízká, s výjimkou námrazy 
ve vyšších nadmořských výškách. Může být místně upravena s ohledem na výskyt 
zranitelné infrastruktury, která sice nezvyšuje pravděpodobnost jevu, ale zvyšuje 
pravděpodobnost zasažení při jeho lokálním výskytu. 
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Získané hodnocení 
zranitelnosti a 
pravděpodobnosti 
vynesené do matice 
prioritizace hrozeb 
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 zranitelnost 

 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html


  VEDRO 
Vedro chápeme jako přílišné horko. Jde o nepříjemně vysoké teploty vzduchu, kombinované příp. s 
jeho vysokou vlhkostí (dusno), přímým osluněním a sáláním rozehřátých povrchů. Diskomfort a riziko 
představuje již jedno takové odpoledne v exteriéru, zejména při fyzické námaze. Několik takto po sobě 
jdoucích dnů pak může vést k nežádoucím teplotám uvnitř interiérů i budov. Rostoucí riziko 
představují tzv. horké vlny/vlny veder, chápané u nás obvykle jako série alespoň tří tzv. tropických 
dnů s teplotním maximem přes 30 °C. Mohou být zhoršeny tropickými nocemi, kdy teplota neklesne 
pod 20 °C. Ještě horší je to tehdy, když vzduch dosáhne přes 35 °C (supertropický den) nebo v noci 
neochladne pod 25 °C (supertropická noc). Vedra, kromě vlivu na další jevy (sucho, lesní požáry) mají 
nepříznivý vliv na lidi i přírodu. Postiženy jsou zejména starší osoby, děti a nemocní. Vedra mohou 
vést ke značnému počtu úmrtí, především mezi těmito zranitelnými skupinami osob. Negativně 
ovlivňují kvalitu života, snižují ekonomickou výkonnost a vedou k vysokým požadavkům na dodávky 
elektřiny na chlazení interiérů. Sekundární projevy veder na technologiích se mohou projevit v 
dopravě (teplem pokřivené koleje, mosty, tekoucí asfalt...), zvýšeným rizikem výpadků proudu nebo 
nefunkčností některých elektronických zařízení. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Vedro působí na celém území. V některých místech (horské polohy, místa s množstvím vegetace) 
nemusí docházet k překračování 30 °C, nicméně teplota může i tam významně stoupnout o 5 °C nad 
průměr pro dané období. Mapky průměrných ročních počtů horkých dní nejsou dostatečně výmluvné, 
problémem jsou totiž roky výjimečné, jako byl rok 2003 a rok 2015. V nich může být rizikových dní 
mnohem více a teploty dosahovat extrémnějších hodnot. Je možné vytipovat místa zvláště ohrožená 
vedrem a sluncem, jako domovy důchodců, nemocnice a jiná zařízení s větší koncentrací zranitelných 
lidí. Zvláště horko bývá v městských oblastech s menším množstvím zeleně a na rozlehlých 
asfaltových plochách. 

• Zdroje k analýze území 
Mapky průměrného počtu tropických dní, nocí a horkých vln jsou v analýze MFF UK publikované 2015 
na stránkách Glopolis http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-
mene-snehu-na-horach/  
 

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při zhodnocení dopadů je třeba zvážit, jak velké plochy na území jsou výrazněji 
zranitelné vedrem, a zda je v území přítomné ve větším množství zranitelné 
obyvatelstvo, což jsou např. osamocení staří lidé, žijící jak ve vlastních domcích, 
tak v osluněných bytových domech. Obecně je závažnost veder pro celou ČR 
hodnocena na stupnici jako závažná, ve specifických případech bude vyšší (velký 
podíl zastavěného a zranitelného území) nebo nižší (vyšší polohy, množství 
vegetace, vodních ploch). 

Obecné 
hodnocení 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k vedru. Jedná se především o tyto 
otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde 
v území může být dosaženo 
nejvyšších teplot, 
zranitelných 
míst, domovů 
důchodců a nemocnic? 
 

ne Snižování teploty ve městech 
(zeleň…) 
 

ne Jsou o hrozbě vlny veder 
informováni obyvatelé? 
 
Jsou zajištěné náhradní 
zdroje tepla? 
 

ano 
 
 
ne 

Máte možnost poznat, že 
se blíží vlna veder? 
 

ano - 
výstraha 
ČHMÚ 

Zvyšování odolnosti budov 
(zelené střechy, venkovní 
clonění oken, tlusté tepelné 
izolace, větrání s rekuperací) 

ne Je hrozba veder obsažena 
v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto 
plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že 
se blíží vlna veder? 

ano   Máte k dispozici opatření 
jak chránit citlivé obyvatele 
před vedrem? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 4 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Růst intenzity i četnosti veder v budoucnosti je přímým důsledkem klimatické změny. 
Protože charakter území nemá zásadní vliv na samotný jejich výskyt, jen na jejich 
absolutní intenzitu, je nutné přiřadit vysokou pravděpodobnost častého výskytu veder. 
Ve vzdálenější budoucnosti lze nebezpečné horké vlny očekávat každý rok, ale velmi 
závažné epizody vedra mohou v některých létech nastat již nyní. 
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http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/


 MRÁZ 
Jak se zimy stávají v průměru teplejšími, jsou v nich hojnější období s teplotami i výrazně 
nad nulou a bez sněhové pokrývky. Přijde-li po nich mráz (holomráz), působí větší škody 
na rostlinstvu, které na něj není adaptováno, či dokonce už pokročilo mnohem dále než 
kdysi ve svém vegetačním vývoji. Klimatická změna nejenže nevylučuje vpády suchého 
arktického vzduchu, ale dokonce vede k větším a déletrvajícím odchylkám od průměrů. 
Nebezpečné jsou zvláště poklesy teploty o více než 15 °C (jak ze stavu nad nulou, tak jen 
v případě zesílení mrazu) a také i zvláště silný mráz sám o sobě. Vadit mohou i pouhé 
přízemní ranní holomrazy, střídané poměrně vysokými teplotami odpoledne, typické pro 
suchý průzračný vzduch. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Příchodem mrazů po teplém období i jen zesílením mrazu na mimořádně nízké teploty 
jsou ohroženy ozimé polní plodiny nekryté sněhem, sady a vinice, zejména pokud již jejich 
vývoj dospěl do stavu, kdy již mráz nesnesou. Nefouká-li vítr, jsou ohroženy zejména tzv. 
mrazové polohy (údolí či úpatí svahů), do nichž za jasných nocí stéká vzduch ochlazený 
terénem nad nimi. Z hlediska obyvatel může být novým problémem to, že jak mrazy jsou 
a budou méně běžné, tak se vytratí návyky, jak si v nich počínat. Silné mrazy tak mohou 
do určité míry ovlivňovat turistický ruch v horských oblastech. V rámci analýzy území je 
možné vytipovat také místa s infrastrukturou, která je zranitelná velmi nízkými teplotami 
(zásobování vodou, teplem, energiemi). V závislosti na terénu a formách lokálního topení 
vzniká i riziko zdravotních účinků smogu. 

• Zdroje k analýze území 
Webové stránky ČHMÚ http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Dopady mrazů, když už nastanou, narůstají tím, jak ubývá kdysi 
samozřejmá adaptace lidí, zvířat i rostlin na zimní chlad. Nebo i tím, jak 
se do kdysi příliš chladných poloh rozšiřuje pěstování rostlin, které jsou 
proti mrazu, nejen náhlému, méně odolné. U starých, osamělých osob 
žijících na venkově se např. může stát, že jim dojde dříví, kterým topí. 
Nebo si vydatnější topení nemohou dovolit. Nebezpečné mohou být 
situace, kdy za mrazů selže dodávka elektřiny, je-li na ní vytápění 
závislé. Nezvyklými mrazy jsou zvláště ohroženi lidé bez domova. 
Obecně jsou nezemědělské dopady hodnoceny jako zanedbatelné, v 
případě negativních zkušeností v rámci území mohou ale být hodnoceny 
i významněji. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tématu mrazu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde 
v území může být dosaženo 
nejnižších teplot, zranitelných 
míst s možností 
zamrznutí infrastruktury? 
 

ano - 
výstraha 
ČHMÚ 

Jsou budovy a infrastruktura 
dostatečně tepelně izolovány? 
 
 

většinou 
ano 
 

Jsou o neobvyklých mrazech 
informováni obyvatelé? 
 
 

ano 

Máte možnost poznat, že 
se blíží nebezpečný mráz? 
 

ne Jsou sady vybaveny systémem 
mlžení? 
 

ne Je hrozba mrazů obsažena 
v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto 
plány využitelné? 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že 
se mají na mráz připravit? 

ano Jsou na návětrné straně 
větrné elektrárny, které by 
narušovaly inverzi u země? 

ne Jsou zajištěné náhradní 
zdroje tepla? 
 
Máte k dispozici opatření, 
jak chránit citlivé obyvatele 
před mrazy? 

ne 
 
 
ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 3 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Četnost i průměrná intenzita mrazů sice v důsledku klimatické změny klesá, ale jejich 
závažnost, vlivem úbytku adaptace na ně, se může jak snížit, tak zvýšit. Zvyšování 
teploty vede ke zvýšení průměrných teplot během zimy a obecně k mírnějším zimám. 
Nicméně změna klimatu může vést k většímu výskytu extrémních jevů, což se může 
projevit i častějšími nebo intenzivnějšími mrazy. 
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http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html


  NEDOSTATEK SNĚHU 
Teplejší a méně časté chladné dny a noci (úbytek počtu ledových a mrazových dnů) a 
zimní deště snižují možnost tvorby (umělé zasněžování) a udržení sněhové pokrývky 
(snižování počtu dnů se sněhovou pokrývkou). Snížení velikosti ploch pokrytých sněhem 
a výšky sněhové vrstvy stejně tak jako dřívější tání sněhu negativně ovlivní vodní zdroje a 
zásoby závislé na tání sněhu (snižování zásob vody, zmenšení dostupnosti vody). Takto 
dochází ke snížení obsahu vody v krajině a možnému jarnímu výskytu sucha. Nedostatek 
sněhu je také příčinou možných výskytů holomrazů s negativním dopadem na rostliny (viz 
karta Zemědělství) a v dotčených oblastech zásadně omezuje zimní cestovní ruch (viz 
karta Ztráta potenciálu krajiny pro rekreaci). 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Primárně výše položené oblasti s dřívějším pravidelným výskytem sněhové pokrývky, 
event. větším množstvím sněhové pokrývky, a to i vzhledem k nárůstu půdního sucha a 
poklesu hladiny podzemních vod. Sekundárně celá ČR vlivem nedostatku vody snížením 
sněhové pokrývky v zimě. Umělé zasněžování sjezdovek je leckde limitováno nejen příliš 
vysokými teplotami, ale také místním nedostatkem vody (viz karta Sucho). 

• Zdroje k analýze území 
Mapky průměrného počtu ledových a mrazových dnů, mapky množství a hloubky sněhu 
jsou v analýze MFF UK publikované 2015 na stránkách Glopolis 
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-
snehu-na-horach/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při zhodnocení dopadů je třeba zvážit, jak velké plochy na území jsou 
výrazněji zranitelné nedostatkem sněhu, tedy snížením mohutnosti 
sněhové pokrývky. Prvotně je třeba se v území zaměřit na oblasti s 
pravidelně menší sněhovou pokrývkou – při úbytku stejného množství 
sněhové pokrývky v těchto oblastech se zde nemusí vyskytovat již žádná 
sněhová pokrývka (oproti oblastem, kde je pokrývka vyšší a dojde tak 
pouze k jejímu ztenčení). Nedostatek sněhu má synergický účinek na 
vznik sucha. Hospodářství oblastí zimního turistického ruchu (lyžařská 
střediska) bývá nedostatkem sněhu a nepravidelností výskytu 
dostatečné sněhové pokrývky velmi narušeno (viz karta Ztráta potenciálu 
krajiny pro rekreaci). 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k nedostatku sněhu. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady, jaká část/části 
území mohou být postiženy 
nedostatkem sněhu? 
 

ne Je možné vodu po tání 
sněhu 
v území zadržovat? 
 

ne Jsou o hrozbě nedostatku 
sněhu informováni 
obyvatelé? 
 

ne 

Máte možnost poznat, že 
určité oblasti/oblastem hrozí 
nedostatek sněhu? 
 

ne   Je hrozba nedostatku 
sněhu 
obsažena ve strategických 
a rozvojových plánech 
a jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 
 

ne 

Je podle pamětníků a 
záznamů 
pozorovatelný pokles 
sněhové pokrývky u vás? 

ano   Máte připravenu možnost 
snížit dopad možného 
vymrzání 
rostlin (plodin)? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 4 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Růst intenzity jevu nedostatku sněhové pokrývky i jeho četnost je přímým důsledkem 
klimatické změny. Protože charakter území nemá zásadní vliv na samotný výskyt jevu, 
jen na jeho absolutní intenzitu (na horách je chladněji než v nížinách), je nutné přiřadit 
vysokou pravděpodobnost častého výskytu nedostatku sněhové pokrývky. Lze 
předpokládat, že ve vzdálenější budoucnosti sněhu v průměru dále velmi ubude. 
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http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/


 VELKÉ MNOŽSTVÍ SNĚHU 
Zvýšení teplotních extrémů s sebou přináší i možnost ojedinělého výskytu sněhově bohaté 
zimy. Zvětšení velikosti ploch pokrývaných sněhem a zvýšení sněhové pokrývky (i formou 
závějí) může způsobit mnoho problémů. V průběhu zimy se může jednat o narušení 
dopravní obslužnosti, narušení dodávek elektřiny a energií, možné narušení statiky objektů 
při zatížení velkým množství sněhu, možné způsobení škod v přírodě, např. pády stromů, 
v horských oblastech možnost vzniku sněhových lavin apod. Posléze při náhlém tání 
velkého množství sněhu je možný vznik následných (nejen lokálních) povodní a záplav 
(řešeno samostatně) a sněhových lavin. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Lze předpokládat plošné působení, s větší intenzitou ve výše položených oblastech s 
dřívějším pravidelným výskytem Sněhové pokrývky (event. v místech pravidelně většího 
množství sněhové pokrývky). Zároveň je možný výskyt speciálního případu svahových 
sesuvů na vytipovaných lokalitách (viz svahové nestability), ale i mimo tato místa. Tzn. 
zaměřit se na lokality, u nichž může dojít v případě velkého množství sněhu k sesuvům 
(velké množství nového sněhu, případně tání velkého množství sněhu). Značné lavinové 
nebezpečí (3. stupeň) může nastat na strmých svazích se sklonem nad 30° (především 
horské oblasti). Možnost padání velkého množství sněhu ze střech a ohrožení osob, zvířat 
a majetku. Problémem může být i situace, že nebude kam odvážet sníh uklizený z cest a 
chodníků. 

• Zdroje k analýze území 
Mapky skutečných množství a hloubky sněhu jsou v analýze MFF UK publikované 2015 
na stránkách Glopolis http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-
sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/  
Mapování svahů pro případ sněhové laviny (strmé svahy se sklonem nad 30°) 
http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/laviny/informace-o-lavinach/stupne-
lavinoveho-nebezpeci-bavorska-Matrice   
   
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Při zhodnocení dopadů je třeba zvážit, jaké části území jsou výrazněji 
zranitelné v případě velkého množství sněhu. Primárně je třeba se v 
území zaměřit na oblasti s pravidelně větší sněhovou pokrývkou. 
Zároveň je třeba zhodnotit možnosti narušení dopravní obslužnosti 
(především lokality s omezenou dostupností v zimním období), narušení 
dodávek elektřiny a energií, možné narušení stability objektů při zatížení 
velkým množstvím sněhu, způsobení škod v přírodě (pády stromů 
apod.), možnosti vzniku sněhových lavin, případně možnosti vzniku 
lokálních povodní při tání velkého množství sněhu (řešeno samostatně). 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k velkému množství sněhu. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady, jaká část/části 
území mohou být postiženy 
při velkém množství sněhu? 
 

ne Mají budovy v území vhodnou 
konstrukci i pro případ 
vyššího zatížení sněhem? 
 

ne Jsou o hrozbě velkého 
množství sněhu informováni 
obyvatelé a mají informace, 
jak jí čelit? 
 

ne 

Máte možnost poznat, že 
a kdy může dojít ke spadu 
velkého množství sněhu? 
 

ne Jsou v území lesy vysazovány 
tak, aby nebyly náchylné 
na poškození v případě 
většího množství sněhu 
(především mladé porosty, 
poškozené porosty apod.)? 

ano Je hrozba velkého množství sněhu 
obsažena v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že může 
dojít ke spadu velkého 
množství sněhu? 

ano   Jsou místní složky dostatečně 
vybavené pro zvládání spadu 
velkého množství sněhu a mají 
připravenou i logistiku? 

ano 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 4 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Občasné, ač vzácné velké množství sněhové pokrývky souvisí se zvýšením teplotních 
extrémů – je tedy přímým důsledkem klimatické změny. Závažnost roste tím, že si 
společnost odvyká zimám bohatým na sníh a nepočítá s přívaly sněhu. V případech 
zvýšení teplot vzduchu v závěru zimy nebo na jaře mohou přívaly mokrého sněhu zatížit 
stromy tak, že dochází k lámání větví či pádu celých stromů. 
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 DEGRADACE PŮD 
Eroze (odnos) půd je proces postihující už dlouho velkou část obdělávaných ploch. 
Klimatická změna k ní přispívá jak prudšími srážkami a povodněmi, tak i větrem za horších 
epizod sucha. Vodní eroze (může nastat i při rychlém tání sněhu) vede k ukládání 
sedimentů tam, kde jsou nežádoucí. Větrná eroze zvyšuje prašnost ovzduší, velmi 
škodlivou pro zdraví. Samozřejmě, nejen erozí se snižuje úrodnost půdy. Degradace půdy 
bývá způsobena i špatným hospodařením – nadměrným užíváním nevhodné mechanizace 
nebo chemikálií (umělá hnojiva, pesticidy). Snižuje se tak její propustnost pro srážky a 
obsah humusu, žížal apod., čímž je pak půda k erozi náchylnější. Dopady jsou jak 
ekonomické (snižování produkce), tak i hydrologické (zvyšování odtoku místo vsakování 
srážek), nezanedbatelným dopadem je i ztráta dalších funkcí krajiny. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Půda není ohrožena na celém území stejně. Lze vytipovat půdy, které jsou více ohroženy 
erozí a tím pádem i více citlivé na klimatickou změnu. Vhodným zdrojem informací je 
veřejný registr půd, kde je možné zobrazit vlastnosti půdy s ohledem na erozní ohrožení. 
Půda je potom hodnocena ve třech stupních – silně erozně ohrožené půdy, mírně erozně 
ohrožené půdy a erozně neohrožené půdy. 

• Zdroje k analýze území 
Veřejný registr půd – vrstva eroze (případně další) 
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 
Geoportál Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy 
http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=zchbpej&s=mapa  
Příručka ochrany proti vodní erozi http://www.vumop.cz/sites/File/prirucka_eroze.pdf  

   
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Kromě dopadů zmíněných v úvodu je zde ještě ten aspekt, že eroze a 
celková degradace půdy znamená vlastně velkou ztrátu majetku pro ty, 
kteří danou půdu vlastní – většinou je to někdo jiný než ten, kdo na ní 
špatně hospodaří a působí škody. Velkým problémem v této oblasti je 
časová škála probíhajících změn, protože jde o dlouhodobý proces, který 
bude mít téměř nezvratné následky, o to závažnější, čím více bude 
účinná ochrana půdy odsouvána. V extrémních případech může dojít až 
k úplné ztrátě využitelnosti půdy. Špatné zacházení s ohroženou půdou, 
jako je orání po spádnici a pěstování porostů, které ji před erozí málo 
chrání, by mělo vést k opovržení těmi, kdo si tak počínají, a ke snaze 
získat pro daný pozemek lepšího hospodáře. Obecně lze následky 
hodnotit jako znatelné, nicméně v závislosti na množství silně i mírně 
erozně ohrožených půd na území je možné dopady hodnotit jako střední 
nebo závažné. 
 

Obecné 
hodnocení 

 

4 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k degradaci půd. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte možnost 
poznat, kde dochází 
k nejvýznamnější 
degradaci půd? 
 

ne Provádíte protierozní 
opatření? 
 

ne Jsou obyvatelé 
seznámeni s 
nebezpečím degradace 
půd? 
 

ne 

Existuje možnost, 
jak poznat, že se 
snižuje úrodnost 
a využitelnost 
půdy? 

ne Hospodaří se na 
ohrožených půdách 
ohleduplně? 

ne Máte přístup ke 
krizovým plánům, kde 
je hrozba degradace 
půd řešena, a jsou pro 
vás využitelné? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

5 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost výskytu eroze je v různých územích velmi různá. 
Klimatická změna ale podněty k erozi vesměs zvýší. Nicméně toto ohrožení 
lze snížit pomocí správně prováděných opatření v zemědělství. Vzhledem k 
současné úrovni závažnosti je obecné hodnocení pravděpodobnosti 
doporučeno jako střední. Pravděpodobnost lze s ohledem na situaci v území 
po případné konzultaci s odborníky snížit i zvýšit. 
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 SVAHOVÉ NESTABILITY 
Jedná se především o sesuvy půdy, případně řícení skal, ale i o pohyby velmi pomalé, 
označované jako ploužení. V některých horských oblastech dochází i ke vzniku lavin. 
Svahové nestability jsou v některých případech vyvolány nasycením svahových hmot 
vodou, což je situace nastávající po velkých srážkách, které pokračováním klimatické 
změny doznají i nebývalých úhrnů. Přímo s přívalovými povodněmi souvisí bahnotoky, kdy 
je svrchní vrstva půdy v kašovité podobě unášená po svahu. Skalní řícení často souvisí 
s mrznutím a roztáváním vody v puklinách a má také vztah ke klimatické změně. Laviny 
souvisí s nahromaděním nedostatečně spojených vrstev sněhu a kontroluje je Horská 
služba. Sesuvy a skalní řícení mohou výjimečně ohrožovat přímo lidské životy. V prostředí 
České republiky se spíše jedná o ohrožení majetku nebo infrastruktury. Zvláštním druhem 
ohrožení jsou nestability na svazích nad nádržemi, kde by sesuv vyvolal zvláštní povodeň. 
Ta může vzniknout i dočasným přehrazením toku spadlým sesuvem, který se posléze 
protrhne. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Zranitelná území je možné identifikovat především na základě mapy svahových nestabilit, 
které poskytuje na svých stránkách Česká geologická služba. Na ní je možné najít jak 
plošné, tak bodové nestability. Pro účely hodnocení je vhodné vyhledat aktivní nestability 
a sesuvy, které v území ohrožují budovy a jiné stavby, případně prvky infrastruktury 
(silnice, potrubí). Množství výskytu aktivních svahových nestabilit ohrožující stavby nebo 
infrastrukturu vytváří zásadní informací o tom, jak může být území zranitelné. 

• Zdroje k analýze území 
Mapy svahových nestabilit České geologické služby 
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/  

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Nejzásadnějším faktorem pro zhodnocení dopadů hrozby je počet 
ohrožených prvků (především budov a infrastruktury na území). Velikost 
dopadů je pak přímo úměrná onomu počtu a odhadnutému množství 
škod, které mohou sesuvy na těchto prvcích způsobit. 

Obecné 
hodnocení 
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4 
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5 

velmi závažné 

 
 
 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se ke svahovým nestabilitám. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici mapy rizika sesuvů 
v území? 
 

ne Dochází k 
sanaci svahů, 
kde 
hrozí sesuvy? 

ne Jsou obyvatelé v ohrožených 
lokalitách seznámeni s 
nebezpečím? 
 

ne 

Existuje možnost, jak poznat, že 
svahová nestabilita představuje 
akutní hrozbu? 
 

ne   Je hrozba sesuvů obsažena v 
havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto 
plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že hrozí 
sesuv? 

ano   Jste připraveni zvládat 
následky sesuvů? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Vlivem klimatické změny obecně dojde ke zvýšení četnosti i závažnosti sesuvů 
následkem častějšího výskytu extrémních srážek. Proti tomu ale působí celkový úbytek 
vody v půdách vinou častějšího a silnějšího sucha. Primárním rozhodovacím kritériem 
pro odhad četnosti závažného výskytu zůstává situace v daném území, založená na 
historických zkušenostech a případně doplněná o odborné konzultace s pracovníky 
České geologické služby. 
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 LESNÍ POŽÁRY 
Jedná se o nežádoucí rozsáhlé (samovolně a velkými rychlostmi se šířící) hoření v 
ekosystému, které může způsobovat značné škody. Jde především o rozsáhlé lesní 
požáry. Za lesní je považován každý požár, který vypukne v porostu vyšším, než je člověk 
(požáry nižších porostů lze označit jako požáry vegetace). Při rozsáhlých požárech 
dochází na jedné straně k narušení ekosystému, narušení flóry, poškození přirozeného 
území pro faunu, odstranění biomasy, změně vlastností půd (zvýšení pH) apod. Na druhé 
straně může požár sloužit jako přirozená obnova lesa (vegetace), nedojde-li k jeho 
úplnému zničení (dochází k uvolňování živin apod.). Primární příčinou lesních požárů (a 
požárů vegetace) je až v 90 % člověk a pouze výjimečně může být příčinou přírodní jev, 
jako např. blesk. Pro vznik rozsáhlých požárů jsou typická dlouhá období sucha, období s 
vysokými teplotami a pro průběh rozsáhlého požáru je taktéž nežádoucí vliv silného větru. 
Změna klimatu vede k nárůstu zmíněných jevů, a tedy následně k možnosti vzniku 
rozsáhlých požárů. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Rozsáhlý požár může vzniknout v otevřené krajině pokryté vegetací. Pro vznik požáru jsou 
nebezpečná dlouhá období sucha (a vlny veder). Prospěšné je udržování lesa a vegetace 
správně prováděným lesnictvím. Velmi nebezpečné jsou požáry rašelinišť z důvodu 
obsahu částečně rozloženého rostlinného materiálu, a tedy velké zásoby energie pro 
samotný požár. Obecně je boj s požáry velice obtížný v oblastech těžko dostupného 
terénu. Zároveň je možno provádět opatření k zamezení poškození ohněm, k zotavení se 
po poškození ohněm, ke kolonizaci spálenišť, k podpoře vzniku požárů 

• Zdroje k analýze území 
Index nebezpečí požáru (ČHMÚ) http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-
pocasi/ceska-republika/nebezpeci-pozaru  
Ekologie lesa – Faktory prostředí, zhodnocení adaptace lesa na oheň 
http://botzool.sci.muni.cz/study/ekologie_lesa/EkoLesa_Faktory_2012.pdf  
Sucho na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho 
Lesnické mapky v evropské databázi lesních požárů (http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/)  
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Nejzásadnějším faktorem pro zhodnocení dopadů hrozby je počet 
ohrožených prvků (především budov a infrastruktury na území). Velikost 
dopadů je pak přímo úměrná onomu počtu a odhadnutému množství 
škod, které mohou sesuvy na těchto prvcích způsobit. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k lesním požárům. Jedná se 
především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy nebo 
odhady toho, kde v území 
může docházet k rozsáhlým 
požárům? 
 

ne Jsou lesy v území 
odolné vůči 
rozsáhlým 
požárům? 

ne Jsou o hrozbě rozsáhlých 
požárů informování 
obyvatelé? 
 

ano 

Máte možnost poznat, že 
hrozí nebezpečí vzniku 
rozsáhlých požárů? 
 

ano - 
výstraha 
ČHMÚ 

Je prováděna 
výsadba lesů 
s ohledem na 
možný vznik 
rozsáhlých požárů? 

ne Je hrozba rozsáhlých požárů 
obsažena v havarijních a 
krizových plánech a jsou pro 
vás tyto plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že hrozí 
vznik rozsáhlých požárů? 

ano Jsou lesy v území 
pod dohledem 
odborníků? 

ano Jsou místní záchranné 
jednotky dostatečně 
vybavené 
pro zvládání rozsáhlých 
požárů? 

ano 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 3 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Výskyt rozsáhlých požárů je velkým problémem a je možno očekávat, že se bude jejich 
četnost zvyšovat. Bude to způsobeno zvýšením četnosti jevů dlouhodobého sucha a 
vln veder umožňujících snadnější vznik rozsáhlých lesních požárů a požárů další 
vegetace. Četnost i vážnost těchto událostí závisí na charakteru ochrany lesa (např. 
zamezení poškození ohněm), na dostatku vodních zdrojů pro boj s rozsáhlými požáry 
v případě jejich vzniku. 
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http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/nebezpeci-pozaru
http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/nebezpeci-pozaru
http://botzool.sci.muni.cz/study/ekologie_lesa/EkoLesa_Faktory_2012.pdf
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/


 NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A ENERGIE 
Jedná se o stav, kdy dojde až k několikadennímu výpadku dodávky elektřiny, tepla, plynu 
nebo i pohonných hmot a tím k omezení běžného fungování společnosti, ba někdy i k 
ohrožení života a zdraví. Může se jednat jak o omezení následkem přírodních katastrof 
souvisejících s klimatem, tak o selhání způsobené přetížením elektrické sítě (blackout), 
případně opravami sítí (plánovanými či po haváriích). Klimatická změna vede jak ke 
zvýšení přírodních katastrof (povodně, vichřice, ledové jevy), tak k vyšším odběrům 
elektřiny (k části výpadků dochází během vln veder, kdy naplno běží klimatizace). U 
dopadů výpadků energie na společnost je významné to, že vedou k nefunkčnosti dalších 
segmentů infrastruktury – může dojít k přerušení dodávek pitné vody, nefungují 
komunikační technologie, bankovnictví, je ohroženo zdravotnictví, stravování atp. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Zranitelná místa jsou primárně určená obydleným územím, jelikož negativní dopad 
přerušení dodávek se projevuje především u obyvatel a podniků. Výpadkem elektřiny je 
obydlené území zranitelné víceméně rovnoměrně, v případě zásobování teplem a plynem 
jsou narušením dodávek zranitelná pouze místa na nich závislá. Identifikaci těchto oblastí 
lze provést na základě vlastních zdrojů, k hrubému odhadu lze využít zde uvedené zdroje. 
Je nezbytné zvažovat i sekundární dopady na dodávky vody, zásobování potravinami, 
přípravu jídla, zdravotnické služby, komunikace, finanční operace atp. 

• Zdroje k analýze území 
Schéma rozvodné sítě www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-
infrastruktura/PublishingImages/Mapa_siti_CZ.PNG  
Zásobování teplem http://www.tscr.cz/?pg=0213&1437402326#  
Mapa rozvodné sítě plynu (bez JČ a Prahy) https://www.rwe-distribuce.cz/cs/obecne-

informace/gas/  

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Dopady v oblasti zásobování elektřinou vedou jak k narušení a omezení 
běžného fungování, tak mohou mít značné sekundární dopady, 
především v případě dlouhodobých výpadků. Přerušení zásobování 
elektřinou může vést ke vzniku různých technologických havárií a dále 
narušovat zásobování teplem, vodou a omezovat dopravu (vlaky). Velké 
výpadky mohou mít znatelné ekonomické dopady. V případě narušení 
dodávky tepla a plynu jsou dopady odvislé od velikosti a charakteru 
zasaženého území. V případě, že jsou k dispozici náhradní zdroje 
elektřiny a tepla (například bioplynové stanice), které je možné využít v 
rámci místní rozvodné sítě, se zranitelnost snižuje. Dopady je nutné 
obecně odhadovat na základě aktuální znalosti území, přítomnosti zdrojů 
elektřiny a závislosti na rozvodných sítích. Obecně jsou ve venkovském 
prostředí dopady narušení dodávek elektřiny, tepla a paliv hodnoceny 
spíše jako znatelné, nicméně mohou být i závažnější. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy nebo odhady 
toho, kde v území může docházet 
k výpadkům a poškození rozvodné 
nebo dodavatelské sítě? 

nepřím
o od  
ČHMÚ 

Je zvyšována odolnost 
infrastruktury proti 
výpadkům? 
 

ne Jsou obyvatelé seznámeni 
s nebezpečím výpadku elektřiny 
a energií? 
 

ne 

Existuje možnost jak poznat, že se 
blíží výpadek elektřiny nebo energie? 
 

ne Budují se záložní 
zdroje energie a tepla? 

ne Je hrozba výpadků elektřiny 
a energie obsažena v havarijních 
a krizových plánech a jsou pro vás 
tyto plány využitelné? 
 

ano 

Máte způsob jak upozornit obyvatele v 
území, že se blíží výpadek elektřiny 
nebo energie? 

ne   Jsou k dispozici záložní zdroje 
elektřiny schopné pracovat i bez 
nadřazené elektrické rozvodné sítě 
(i dlouhodoběji využitelné) a 
záložní nebo alternativní zdroje 
tepla nevyžadující elektřinu? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Výskyt velkých výpadků se nejspíše bude s klimatickou změnou zvyšovat. Bude to 
způsobeno zesílením přírodních katastrof (povodně, vichřice) i zvýšením požadavků na 
elektřinu během vln veder. Četnost i vážnost těchto výpadků závisí na charakteru 
zásobování elektřinou apod. (např. hojnost fotovoltaiky přímo v obci může 
kompenzovat zvýšený provoz klimatizací), na dostatku záložních zdrojů a schopnosti 
obyvatel nahradit dodávky vlastními zařízeními či obejít se bez nich. To je nejlépe 
konzultovat s odborníky v dané oblasti. Obecně je navržena střední četnost. 
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http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-infrastruktura/PublishingImages/Mapa_siti_CZ.PNG
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 NARUŠENÍ DOPRAVY NEBO DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI 
Jedná se o stav, kdy dojde až k několikadennímu narušení dopravní obslužnosti (silniční, železniční, 
vodní, příp. letecké) a tím k omezení běžného fungování společnosti, v ojedinělých případech i k 
ohrožení života a zdraví. Může se jednat jak o omezení následkem přírodních katastrof souvisejících 
s klimatem (např. povodně, ledové jevy, vichřice, svahové pohyby), tak o události ryze technického 
charakteru (např. dopravní nehoda), případně omezení způsobená opravami dopravní infrastruktury 
(plánovanými či po haváriích), nebo kombinací výše zmíněných (např. NATECH). V kombinaci s 
některými dalšími technogenními narušeními (např. výpadek dodávky energií) se může jednat o velice 
závažný problém, jelikož bude velice složité zabezpečit např. náhradní zásobování (vodou, teplem 
apod.). Narušení dopravní obslužnosti může být velkým problémem také pro oblasti zdravotnictví, 
stravování apod. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
K určení zranitelných míst je třeba využít především místních znalostí a mapových podkladů. Dopravu 
je třeba vnímat jako systém složený z většinou navzájem nahraditelných subsystémů – vzájemná 
nahraditelnost železniční a silniční dopravy, v extrémních případech nahraditelnost silniční dopravy 
leteckou apod. V území však mohou existovat lokality s jedinou trasou. V případě nemožnosti využití 
takové trasy lze jen obtížně provést nahrazení. Na dopravních trasách navíc existují prvky, které jsou 
v rámci celého systému nenahraditelné – může se jednat například o dopravní uzly (křížení 
infrastruktur, křižovatky), nebo nenahraditelné prvky na spojnicích (tunely, mosty), vysoce 
exponované úseky apod. Narušení dopravní obslužnosti nelze charakterizovat jako plošné, ani 
striktně jako bodové (závisí na charakteru příčiny - např. silný vítr na celém území versus lokální 
sesuv, uzavření říční dopravy z důvodu povodní). Identifikaci těchto oblastí lze provést na základě 
vlastních zdrojů, k hrubému odhadu lze využít zde uvedené zdroje. Je nezbytné zvažovat i sekundární 
dopady na dodávky vody, zásobování potravinami, přípravu jídla, zdravotnické služby atp. 

• Zdroje k analýze území 
Jednotná dopravní vektorová mapa www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7314-Jednotna-dopravni-
vektorova-mapa  
Běžné mapové podklady 
 

 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Dopady v oblasti narušení dopravy vedou jak k narušení a omezení běžného 
fungování, tak mohou mít značné sekundární dopady, především v případě 
dlouhodobého narušení. Narušení může vést ke komplikacím nejen běžného 
fungování společnosti (plnění denních potřeb obyvatelstva), ale i v oblasti výroby 
a veřejné správy. V případě, že jsou k dispozici náhradní možnosti zajištění 
dopravní obslužnosti (například objízdné trasy, využití náhradního způsobu 
zásobování apod.), které je možné využít, zranitelnost je tím snižována. Dopady 
je nutné obecně odhadovat na základě aktuální znalosti území, nahraditelnosti a 
zastupitelnosti dopravy a závislosti společnosti na dopravní obslužnosti. Obecně 
jsou ve venkovském prostředí dopady narušení dopravní obslužnosti hodnoceny 
spíše jako znatelné, nicméně mohou být i závažnější. 

Obecné 
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MAS 
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Škála hodnocení 
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znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy nebo odhady 
toho, kde v území může docházet k 
narušení dopravy nebo dopravní 
obslužnosti? 
 

ne Je zvyšována odolnost 
infrastruktury proti 
narušení? 

ne Jsou obyvatelé seznámeni 
s nebezpečím narušení 
dopravy nebo dopravní 
obslužnosti? 
 

ano 

Existuje možnost, jak poznat, 
že může dojít k narušení 
dopravy nebo dopravní 
obslužnosti? 
 

ne Jsou připraveny záložní 
varianty pro případ 
narušení 
dopravy nebo dopravní 
obslužnosti? 

ano Je hrozba narušení dopravy 
nebo dopravní obslužnosti 
obsažena v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že dojde 
k narušení dopravy nebo 
dopravní obslužnosti? 

ano   Jsou k dispozici náhradní 
způsoby (i dlouhodoběji 
využitelné) a záložní nebo 
alternativní způsoby zajištění 
dopravy nebo dopravní 
obslužnosti? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 3 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Výskyt nebezpečí narušení dopravy nebo dopravní obslužnosti se nejspíše bude s 
klimatickou změnou zvyšovat. Bude to způsobeno zesílením přírodních katastrof i 
zvýšením požadavků na zajištění dopravní obslužnosti. Četnost i vážnost těchto 
výpadků závisí na charakteru ohrožení, na dostatku náhradních způsobů zajištění 
dopravy nebo dopravní obslužnosti a schopnosti obyvatel obejít se bez nutnosti využití 
služeb v oblasti dopravy. 
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http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7314-Jednotna-dopravni-vektorova-mapa
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7314-Jednotna-dopravni-vektorova-mapa


 NARUŠENÍ KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 
Narušení komunikačních sítí v kontextu klimatické změny lze chápat jako sekundární vliv 
extrémních podmínek počasí na samotnou funkčnost komunikačních sítí. Jde např. o 
povodně, vichřice, blesky, mimořádně vysoké nebo nízké teploty, sesuvy a řícení. Celý 
ekonomický systém je postaven na dobře fungujících a spolehlivých sítích elektronických 
komunikací, které nejen že zajišťují přenos informací v digitální podobě, ale mnohdy slouží 
také pro přenos řídících signálů na velké vzdálenosti. Dnešní společnost se 
komunikačními technologiemi obklopuje a při jejich výpadku může docházet k velkým 
problémům, případně dokonce k přímému ohrožení zdraví a životů obyvatelstva (např. 
vzdáleně řízené systémy zásobování pitnou vodou, vzdáleně ovládané systémy pro 
varování obyvatelstva apod.). 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Narušení komunikačních sítí může probíhat více způsoby, avšak přenášená informace se 
nedostane k cílovému uživateli. Narušení integrity a bezpečnosti sítí mohou způsobovat 
přímá poškození provozních zařízení (technická porucha, mechanické poškození), 
výpadky způsobené přetížením intenzity provozu zařízení, narušení dodávky elektřiny, 
rozsáhlé omezení činnosti obsluhy nebo elektromagnetické rušení. Vyjmenované způsoby 
mohou být jakkoliv v příčinné souvislosti s projevy extrémního počasí, případně dalšími 
projevy klimatické změny. Jako několik příkladů lze vyjmenovat např. poškození vlivem 
silného větru, případně vniknutí vlhkosti za prudkého deště, nefunkčnost za extrémních 
teplot (horko, mráz) apod. 

• Zdroje k analýze území 
Vytvoření prioritizovaného seznamu komunikačních sítí (např. jako první zařadit systém 
pro varování obyvatelstva) 
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

V případě narušení komunikačních sítí je třeba (např. ve spolupráci s 
hasiči) vytvořit seznam využívaných komunikačních sítí. Následně poté 
priorizovat systémy životně důležité, jako např. systém pro varování 
obyvatelstva. Nefunkčnost takových systémů může být pro obyvatele 
život ohrožující. Zároveň je třeba zhodnotit možnosti zálohy 
infrastruktury komunikační sítě, zejména se jedná o zálohu výroby 
elektřiny. U tohoto druhu události lze předpokládat pouze ohrožení 
obyvatelstva, případně majetku, avšak nikoliv ohrožení životního 
prostředí. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy nebo 
odhady toho, kde v území může 
docházet k výpadkům a poškození 
komunikačních sítí? 
 

ne Jsou u vlastníků 
ohrožených 
komunikačních sítí 
přijímána opatření proti 
narušení jejich funkce 
(např. uložení 
komunikačních sítí pod 
povrch apod.)? 

ne Jsou obyvatelé seznámeni 
s nebezpečím v případě 
narušení komunikačních sítí? 
 

ne 

Máte možnost poznat, že hrozí 
narušení komunikačních sítí? 
 

ne   Máte přístup ke krizovým 
plánům, kde je hrozba 
narušení komunikačních 
sítí řešena, a jsou pro vás 
využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že hrozí 
narušení komunikačních sítí? 

ne   Máte k dispozici vybavení 
pro zvládání narušení 
komunikačních sítí? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Možnost narušení komunikačních sítí nelze vyloučit. Souvisí to však se snahou 
provozovatelů těchto sítí, aby byla zachována funkčnost příslušné sítě. Klimatická 
změna může četnost výpadků zvyšovat nad běžnou úroveň, zvláště v případech, kdy 
je infrastruktura komunikační sítě vystavena dopadům přírodních katastrof. 
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 NARUŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 
Dopady klimatické změny, tj. rostoucích teplot a vyšší variability extrémních stavů počasí, jsou pro 
pěstitele i chovatele už velmi zřetelné. Se zvýšenými teplotními extrémy se špatně vyrovnává 
zvířectvo i tradiční zemědělské plodiny. Dlouhodobá sucha, vlny veder a nedostatek vláhy mají za 
následek menší úrodu a vichřice, mrazy, kroupy a povodně i kompletní zničení úrody. Rozšiřování 
teplomilných druhů s sebou přináší i nové druhy chorob a škůdců. Vyšší teploty vedou i k častějšímu 
výskytu dosavadních škůdců a možnosti výskytu nových. Vzrůst teplot má vliv na půdní a okolní 
hydrologické poměry, může zvyšovat riziko sesuvů, vést k zasolení půd, ba i desertifikaci, a to i vlivem 
růstu výparu (včetně toho z průduchů rostlin, souhrnně evapotranspirace). Mnohé současné 
zemědělské technologie vedou ke snižování půdní úrodnosti, a to erozí a utužováním půdy. Dopady 
jsou jak ekonomické (snižování produkce), tak i hydrologické (zvyšování odtoku místo vsakování 
srážek). Nezanedbatelným dopadem je i ztráta dalších funkcí krajiny. Větší zemědělské podniky se 
ochranou přírodních zdrojů zpravidla příliš nezabývají, jelikož je na zemědělství pohlíženo jako na 
agrobyznys a dlouhodobé následky hospodaření jsou přehlíženy ve prospěch krátkodobého zisku. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Zemědělská produkce není ohrožena rovnoměrně po celém území. Lze vytipovat lokality, 
které jsou více ohroženy, např. erozí a suchem a tím pádem i více citlivé na klimatickou 
změnu. Jako riskantní se obecně jeví pěstování plodin, které jsou zranitelné teplotními 
výkyvy a nedostatkem vláhy, avšak v příznivých podmínkách poskytují maximální 
ekonomický výnos, což je typické pro konvenční zemědělství. Dále není vhodné využívat 
druhy a odrůdy plodin nebo druhy a plemena hospodářských zvířat náročné na vstupy a 
méně adaptované na konkrétní podmínky. Snaha maximalizovat výnosy je v protikladu k 
ochraně genetické diversity. 

• Zdroje k analýze území 
Veřejný registr půd - vrstva Eroze http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 
Registr systému ekologického zemědělství (Registr ekologických podnikatelů v 
zemědělství) https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Cílem by měla být změna systému hospodaření z konvenčního na 
ekologický systém. Využití půdy je ekonomicky optimalizováno jen v 
případě souladu s vysokým ekologizačním stupněm. Špatné zacházení 
s ohroženou půdou by mělo vést ke změně hospodáře daného pozemku. 
Zároveň by měla být silně omezena zátěž životního prostředí (technika 
apod.) a stanovištní podmínky zemědělství by měly být respektovány a 
případná poškozující produkce (např. chov skotu na nevhodné půdě) 
přemístěna do vhodnějších lokalit. Měla by existovat snaha o využívání 
přirozených zdrojů: respektovat je a zachovat v maximální míře.  

Obecné 
hodnocení 

 

4 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 
 
 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k narušení zemědělské produkce. 
Jedná se především o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte možnost poznat, kde 
se může vyskytovat problém s 
narušením zemědělské 
produkce? 

ne Provádíte opatření 
zamezující narušení 
zemědělské produkce? 
 

ne Jsou obyvatelé 
seznámeni s nebezpečím 
narušení 
zemědělské produkce? 
 

ne 

  Je hospodaření v 
ohrožených 
lokalitách prováděno 
ohleduplně 
(ekologicky)? 

ne Máte přístup ke 
strategickým 
a rozvojovým plánům, 
kde je hrozba narušení 
zemědělské 
produkce řešena, 
a jsou pro vás 
využitelné? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

5 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost narušení zemědělské produkce je v různých územích rozdílná. 
Probíhající klimatická změna jednoznačně vyžaduje dodržování správného přístupu k 
hospodaření v zemědělství, a to co nejvíce šetrným způsobem (ekologickým 
zemědělstvím). Takto prováděné zemědělství může být obecně prospěšné nejen pro 
společnost, ale zároveň i pro samotné hospodáře v případě nečekané události 
(monokulturní zemědělství utrpí značné ztráty, vícedruhové zemědělství naopak ztráty 
menší). Vzhledem k současné úrovni závažnosti je obecné hodnocení 
pravděpodobnosti doporučeno jako střední. Lze s ohledem na situaci v území po 
případné konzultaci s odborníky snížit i zvýšit. 
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 NEŽÁDOUCÍ ZMĚNY BIOTOPŮ 
Biotop je stanoviště s určitým typem vegetace. Na českém území se uvádí více než sto 
typů biotopů rozdělených do osmi přírodě blízkých skupin (vodní toky a nádrže; mokřady 
a pobřežní vegetace; prameniště a rašeliniště; skály, sutě a jeskyně; alpinské bezlesí; 
sekundární trávníky a vřesoviště; křoviny a lesy) a skupiny stanovišť lidmi zvláště 
ovlivněných (jako jsou obhospodařovaná pole, louky, pastviny, hospodářský les aj.). 
Klimatická změna mění biotopy např. extrémními srážkami a povodněmi, suchem a 
požáry, extrémním větrem – některé takové tzv. disturbance mohou být u přírodních 
biotopů i prospěšné. Zásadním tlakem na změnu biotopů je ovšem růst teplot minimálních, 
průměrných i extrémně vysokých a růst výparu. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Biotopy nejsou ohroženy na celém území stejně. Lze vytipovat biotopy, které jsou více 
citlivé na projevy klimatické změny (hlavně sucho a růst zimních i letních teplot). Vhodným 
zdrojem informací o biotopech může být například registr evropsky významných lokalit 
(soustava NATURA 2000), případně dříve užívaná soustava Smaragd. Zároveň je vhodné 
soustředit se na jakékoliv části území významné z hlediska ochrany přírody (CHKO, NP, 
přírodní památky apod.). 

• Zdroje k analýze území 
Evropsky významné lokality (soustava NATURA 2000) www.nature.cz/natura2000-
design3/sub-text.php?id=1805  
Mapování biotopů - mapový server (případně publikace: Katalog biotopů České republiky) 
http://mapy.nature.cz/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Růst teplot je natolik rychlý, že např. posun vegetačních zón směrem do 
vyšších nadmořských výšek je už velice nápadný a bude pokračovat až 
k zániku těch, které už nemají kam stoupat. Ochrana biotopu a snaha o 
zachování jeho původních rysů může mít někde přesto svůj smysl, např. 
stačí-li napravit jeho vodní režim. Posunu biotopů výše a severněji lze 
pomáhat nejen odstraněním migračních bariér, ale v případě živočišných 
druhů i vytvářením vhodných biotopů v lokalitách zatím chladnějších, 
kam se budou moci přesunout. Zániku lesů tvořených smrkem lze čelit 
jejich změnou na pouhé chladnější a vlhčí ostrůvky se smrky v lesích 
smíšených. Obecně lze následky hodnotit jako znatelné, nicméně v 
závislosti na množství zvláště cenných biotopů v daném území je možné 
dopady ve spolupráci s odborníky hodnotit závažněji. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde se 
v území mohou vyskytovat 
biotopy, jimž hrozí nežádoucí 
změna? 
 

ne Provádíte opatření proti 
nežádoucí změně biotopů? 
 

ne Jsou obyvatelé seznámeni 
s nebezpečím nežádoucí 
změny biotopů? 
 

ne 

Existuje možnost, jak poznat, 
že dochází k nežádoucím 
změnám biotopů? 
 

ne Je v ohrožených lokalitách 
prováděn monitoring, zdali 
nedochází k nežádoucím 
změnám biotopů? 

ne Máte přístup ke strategickým 
a rozvojovým plánům 
(případně jiné dokumentaci), 
kde je hrozba nežádoucích 
změn biotopů řešena, 
a jsou pro vás využitelné? 
 

ne 

Je podle pamětníků a záznamů 
pozorovatelná změna 
biotopů na vašem území? 

ano   Máte k dispozici analýzy 
nebo odhady toho, kde se 
v území mohou vyskytovat 
biotopy, jimž hrozí nežádoucí 
změna? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 
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ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost nežádoucí změny biotopů v různých územích může být velmi různá. 
Klimatická změna ale podněty k nežádoucí změně obecně zvýší. Nicméně toto 
ohrožení lze snížit pomocí správně prováděných opatření v oblasti ochrany přírody. 
Vzhledem k současné úrovni závažnosti této problematiky je obecné hodnocení 
pravděpodobnosti doporučeno jako střední. Pravděpodobnost lze s ohledem na situaci 
v území po případné konzultaci s odborníky snížit i zvýšit. 
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 NOVÉ NEMOCI A NEPŮVODNÍ DRUHY 
Nové druhy nemocí a hromadných nákaz lidí (epidemie), zemědělských a lesních kultur (epifytie) a 
zvířat (epizootie) představují velké nebezpečí. Nové druhy mohou napadnout i dosavadním nemocem 
odolné organismy. Příkladem negativních projevů klimatické změny mohou být například výskyty rzi 
u obilnin ovlivňované průběhem počasí a zvýšenými teplotami, ale i řada dalších nemocí a škůdců. S 
přibývajícími extrémními projevy počasí nelze vyloučit ani možnost rozšíření tropických a 
subtropických parazitů a nemocí s nimi souvisejícími (malárie apod.). Jedním z mnoha soudobých 
příkladů může být členovec Bázlivec kukuřičný, který byl ke konci 20. století z Ameriky zavlečen do 
Evropy a poté se mohl šířit napříč celým kontinentem (možné 100% zničení kukuřice). Z Pyrenejského 
poloostrova proběhla invaze slimáků, která zasáhla celou Evropu. Jako příklad epidemie nové nemoci 
lze uvést epidemii COVID-19 . 

 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Nové nemoci, epidemie, epifytie a epizootie lze identifikovat až po jejich vzniku. Mnohem 
důležitější je u těchto kategorií prevence, tedy předvídat možné nebezpečí, vyhledávat 
informace a včas zasáhnout, což není zcela snadný úkol. Z hlediska nových nemocí je 
vhodné se snažit nalézt informace o nově objevených druzích, a to i zde, na území ČR. O 
možném šíření epidemie napříč Evropou (případně územím ČR) a o nutných opatřeních k 
zamezení dalšího šíření by měly mít k dispozici informace hygienické stanice. Informace 
o hrozící či nastalé hrozbě epizootie má Státní zemědělská a potravinářská inspekce. U 
epizootie je možno se obracet na Státní veterinární správu. Případně je možné po dohodě 
s odborníky nalézt řešení třeba v nahraditelnosti druhů, které jsou náchylné na nemoci a 
na jejich mutace. 

• Zdroje k analýze území 
Pracoviště hygienické stanice, Pracoviště zemědělské a potravinářské inspekce, 
Pracoviště veterinární inspekce 
Konzultace s hasičským záchranným sborem, krajským úřadem, úřadem obce s 
rozšířenou působností 
Web Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) / European Centre for 
Disease Prevention and Control http://ecdc.europa.eu/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

V případě zavlečení nových druhů nemocí, epidemií, epifytií, nebo epizootií lze 
hovořit o závažných i velmi závažných dopadech. V každém případě dojde ke 
stanovení pásem, v nichž budou prováděna příslušná opatření. V případě určitého 
druhu epidemií jsou pro část nakaženého obyvatelstva připraveny léky. Bohužel 
se však může jednat o druhy epidemií, na něž látky nemusí dostatečně účinkovat. 
Ve všech případech lze očekávat širokou pomoc minimálně napříč celou ČR. 
Z toho důvodu se jeví jako vhodné připravit dostatečné zázemí pro provádění 
nutných prací, jako např. plochy na provádění dekontaminace, plochy a budovy 
na skladování materiálu, plochy pro vybudování technického zázemí záchranných 
složek apod. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy závažných 
událostí týkající se zavlečení 
nových nemocí, epidemií, epizootií 
a epifytií z minulosti? 
 

ne Jsou přijímána opatření 
proti zavlečení nových 
nemocí, epidemí, epifytií a 
epizootií? 
 

ne Jsou obyvatelé seznámeni 
s nebezpečím zavlečení 
nových druhů nemocí, 
epidemí, epifytií a epizootií? 
 

ne 

Máte možnost poznat, že hrozí 
zavlečení nových nemocí, hrozí 
nákaza epidemií, epifytií nebo 
epizootií na Vaše území? 
 

ne Máte k dispozici dostatek 
informací o možném 
hrozícím nebezpečí a jaká 
preventivní opatření je 
možno přijímat? 

ne Je hrozba zavlečení nových 
nemocí, epidemí, epifytií 
a epizootií obsažena 
v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás tyto 
plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že hrozí 
zavlečení nových nemocí, 
vznik epidemií, epifytií a epizootií? 

ano   Máte k dispozici prostory 
pro zvládání tohoto druhu 
hrozeb? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 
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Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 
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ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost zavlečení nových druhů nemocí, vzniku epidemií, epifytií 
a epizootií není obecně malá. Naopak se jedná o velmi reálnou hrozbu. A 
klimatická změna podněty k těmto nežádoucím jevům obecně zvýší (možné 
zavlečení teplomilnějších druhů nemocí, nákaz apod.). Nicméně toto 
ohrožení lze snížit pomocí správně prováděných opatření v oblasti 
prevence. 
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 TECHNOLOGICKÉ KATASTROFY ZPŮSOBENÉ 
PŘÍRODNÍMI JEVY (NATECH) 
Technologické katastrofy způsobené přírodními jevy (zkráceně NATECH) představují 
především technologické havárie (úniky jedovatých látek, požáry, výbuchy), ke kterým 
může dojít i z jiných důvodů, ale v tomto případě jsou způsobeny specifickým působením 
nebo za přispění přírodních jevů (povodně, vichřice, blesky, mimořádně vysoké nebo nízké 
teploty, sesuvy a řícení). O technologických katastrofách uvažujeme především 
v souvislosti s objekty s přítomností nebezpečných chemických látek, ale jde také o 
odkaliště po hornické činnosti, hráze vodních děl a prvky kritické infrastruktury. 
 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Zranitelné území lze v případech technologických katastrof identifikovat na základě analýzy dopadů 
v podnicích s výskytem nebezpečných látek obecně. Podniky s největšími množstvími nebezpečných 
látek spadají pod gesci zákona o prevenci závažných havárií (PZH), která dává jejich provozovatelům 
za úkol zpracovávat dokumentaci podle množství a typu nebezpečných látek. V případě podniků s 
větším množstvím nebezpečných látek, zařazených ve skupině B, je také definována takzvaná zóna 
havarijního plánování, což je okolí podniku ohrožené případnou havárií. Výpočet této zóny je nicméně 
aplikovatelný na jakýkoli podnik s přítomností nebezpečných látek. Zóny havarijního plánování a další 
informace o podnicích v rámci zákona o PZH lze získat na krajském úřadě, stejně tak seznam podniků 
v daném území. Tento seznam by měl být k dispozici i na internetu. Ohrožení okolí však může vznikat 
i z podniků s menším množstvím látek v blízkosti sídel a provozů, informace mohou mít hasiči. 
. 

• Zdroje k analýze území 
Seznam objektů s chemickými látkami, zařazenými do skupiny A (menší množství nebezpečných látek) a B (větší 
množství nebezpečných látek); seznam nemusí být aktuální, ale bude doplňován podle požadavků zákona PZH. 
http://mapis.vubp.cz/PBD/Mapa.aspx  
Informace poskytované hasiči, krajským úřadem - Umístění informací se v jednotlivých krajích liší. Na webech 
krajských úřadů lze vyhledávat např. heslo prevence závažných havárií, na webech HZS krajů (rozcestník 
www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-organizacni-slozky-organizacni-slozky.aspx ) lze hledat např. v sekcích Krizové 
řízení a CNP. 
  
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

V případě vzniku havárie lze hovořit o závažných i velmi závažných 
dopadech, a to v závislosti na charakteru látek používaných v podnicích, 
přítomnosti těchto podniků v území a jeho okolí s ohledem na velikosti 
jejich zón havarijního plánování a s ohledem na směr toku povrchových 
vod. V případě výskytu podniků s přítomností jedovatých látek 
schopných úniku se doporučuje hodnotit následky jako velmi závažné. 
Pokud se podniky s nebezpečnými látkami nevyskytují v území ani v jeho 
okolí, lze dopady hodnotit jako zanedbatelné. Technologické katastrofy 
působí především na životy a zdraví lidí, protože mohou mít fatální 
následky, a například požáry a exploze vedou k materiálním škodám. 
Zpravidla velmi ohroženo bývá také životní prostředí, hlavně vody. 
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Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy 
závažných havárií v okolí 
podniků s nebezpečnými 
chemickými látkami? 
 

ne Jsou v ohrožených 
podnicích přijímány 
opatření proti přírodním 
katastrofám? 

ne Jsou obyvatelé 
seznámeni s nebezpečím 
(závažných) 
technologických havárií? 
 

ne 

Máte možnost poznat, že 
hrozí technologická havárie? 
 

ne   Máte přístup k havarijním 
plánům podniků a jsou 
pro vás využitelné? 
 

ne 

Máte způsob jak upozornit 
obyvatele v území, že hrozí 
technologická havárie? 

ano   Máte k dispozici vybavení 
pro zvládání 
technologických 
havárií? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
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Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 
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ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Pravděpodobnost vzniku závažné havárie s nebezpečnými látkami je obecně velmi 
malá. Souvisí to s tlakem na provozovatele těchto zařízení, aby byla přijímána 
preventivní opatření a pokud možno co nejvíce snižována pravděpodobnost vzniku 
havárie. Klimatická změna tuto pravděpodobnost může zvyšovat nad běžnou úroveň, 
zvláště v případech, kdy je podnik s nebezpečnou látkou vystaven dopadům přírodních 
katastrof, například tím, že je umístěn v záplavové zóně. S ohledem na přísný režim v 
těchto podnicích by měla být pravděpodobnost hodnocena jako nízká až zanedbatelná, 
nicméně je možné ji upravit po konzultaci s odborníky na průmyslovou bezpečnost. 
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 SELHÁNÍ FUNGOVÁNÍ MÍSTNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
Hrozba se týká provádění činností výhradně svěřených místní veřejné správě. Na základě negativních 
projevů klimatické změny může docházet k narušení fungování veřejné správy na příslušném území. 
Není vyloučeno narušení bezprostřední realizace funkcí veřejné správy v oblastech zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, životní prostředí, hygiena (zdraví lidí), dopravní infrastruktura, právo, 
péče o děti a mládež, sociální zabezpečení, dodržování vlastnických práv, veřejná administrativa a v 
dalších oblastech výkonu veřejné správy. K závažným narušením může docházet například na 
základě jevů popisovaných na ostatních kartách. Může se jednat o znemožnění výkonu běžné funkce, 
ale především o výkon veřejné správy v případě mimořádných událostí a za krizových stavů, kdy 
fungují tzv. krizové štáby. Negativní projevy hrozeb mohou znemožnit nejen samotné fungování 
úřadů, případně krizových štábů, ale i jejich vzájemnou koordinaci a opatření, která je nutno přijmout. 
Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést například narušení elektronických komunikací, výpadky 
dodávek energií, nedostupnost budovy apod. 
 

 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Selhání fungování veřejné správy může být na příslušném území způsobeno znemožněním výkonu 
veřejné správy na pracovišti (v sídle místní veřejné správy), případně znemožněním výkonu „v terénu“ 
(kontroly apod.). V případě znemožnění výkonu funkce veřejné správy na pracovišti je možno využít 
náhradní odpovídající prostory. V případě znemožnění výkonu funkce „v terénu“ je třeba zvážit 
nutnost přítomnosti v příslušném prostoru a čase. Zároveň je třeba zvážit nahraditelnost (vzájemnou 
zastupitelnost) příslušných útvarů místní veřejné správy. 
. 

• Zdroje k analýze území 
Lokace budov veřejné správy v území: GIS portál Hasičského záchranného sboru České 
republiky (více vrstev - POI) http://gis.izscr.cz/wpgis/  
 
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Nemožnost poskytování služeb místní veřejné správy může být na jedné 
straně důsledkem jevů uvedených na dalších kartách (výpadky dodávek 
energií, narušení elektronických komunikací, projevy živelních katastrof 
apod.). Nedostatečnost výkonu veřejné správy může zhoršit průběh 
mimořádných událostí vzniklých projevem dalších hrozeb (např. v 
případě povodní zhoršuje situaci nefunkčnost krizového štábu). Špatná 
funkce veřejné správy může být i příčinou některých nežádoucích jevů, 
jako v případě nezamezení zneužívání a nadměrnému zatěžování 
zemědělské půdy. Lze však vyjmenovat obecné dopady selhání 
fungování místní veřejné správy, jako je např. zvýšení nepokojů na 
příslušném území, narušování zákonnosti ve velkém rozsahu, zejména 
narušování veřejného pořádku, rabování, eventuálně nedůstojný přístup 
k migrujícím. Selhání fungování místní veřejné správy je možno hodnotit 
jako středně závažný jev. 
 

Obecné 
hodnocení 

 

3 

Hodnocení 
MAS 

 

X 

Škála hodnocení 
1 

malé 
2 

znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 
 
 
 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Máte k dispozici analýzy nebo 
odhady toho, kde v území může 
docházet k selhávání fungování 
místní veřejné správy? 
 

ne Je zvyšována odolnost 
místní veřejné správy proti 
selhání jejího fungování? 
 

ne Jsou obyvatelé seznámeni s 
nebezpečím selhání 
fungování místní veřejné 
správy? 
 

ne 

Existuje možnost, jak poznat, že 
hrozí selhání fungování místní 
veřejné správy? 
 

ne Je prováděn pravidelný 
monitoring fungování místní 
veřejné správy? 

ne Je hrozba selhání fungování 
místní veřejné správy 
obsažena 
v havarijních a krizových 
plánech a jsou pro vás 
tyto plány využitelné? 
 

ne 

Máte způsob, jak upozornit 
obyvatele v území, že může 
nastat selhání fungování místní 
veřejné správy? 

ano   Jsou k dispozici záložní 
(nouzové) varianty fungování 
místní veřejné správy? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 5 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

4 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Selhání fungování místní veřejné správy představuje velký problém. Vlivem 
klimatické změny může docházet ke zhoršování situace vlivem častějšího 
působení škodlivých jevů. V návaznosti na řešení dalších nežádoucích jevů 
(viz ostatní karty) a také opatřeními umožňujícím lepší adaptaci výkonu 
veřejné správy na klimatickou změnu je možno pravděpodobnost selhání 
fungování místní veřejné správy snižovat. Z toho důvodu je navržena 
zanedbatelná až nízká pravděpodobnost takové situace. 

Obecné 
hodnocení 

Hodnocení 
MAS 

 

1 

 

X 

Škála hodnocení 
0 

zanedbatelná 
1 

nízká 
2 

střední 
3 

vysoká 

 

        PRIORITIZACE HROZEB 
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t 
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Získané hodnocení 
zranitelnosti a 
pravděpodobnosti 
vynesené do matice 
prioritizace hrozeb 

 
2 

     

 
1 

     

1 2 3 4 5 

 zranitelnost 

http://gis.izscr.cz/wpgis/


 ZTRÁTA POTENCIÁLU KRAJINY PRO REKREACI 
Potenciál krajiny pro rekreaci je spatřován ve vysoce vhodných přírodních, historických, 
kulturních a sociálních podmínkách území. Rekreační aktivity jsou uspokojovány za 
pomoci rekreační infrastruktury, tedy prvků umožňujících rekreační využití území, jako jsou 
například přístupové trasy, ubytovací a pohostinské kapacity, informační centra apod. 
Rekreační efekt území je dán mírou využití potenciálních schopností území. Vlivem 
klimatické změny může docházet ke znehodnocení území (částí území) sloužících pro 
rekreaci. Jako důsledek nárůstu teploty lze uvést například nemožnost využívání vodních 
ploch ke koupání z důvodu nárůstu množství sinic (event. řas) obsažených ve vodě, 
nedostatek sněhu apod. 
 

 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ 

• Vytipování zranitelných území 
Široká škála rekreačních aktivit komplikuje jednoduché vymezení oblastí vhodných k 
rekreaci. Obecně lze uvést, že lidé rádi vyhledávají k rekreaci pohledově zajímavé lokality. 
V rámci posuzování zranitelnosti je vhodné posoudit ohrožení lesů, kvality vodních nádrží 
a toků (u nich také kvantity), stability skal pro horolezectví, trvání sněhové pokrývky vhodné 
pro procházky a běh na lyžích, jakož i epizod, v nichž se může dařit udržovat (ev. i vytvářet) 
sníh na sjezdovkách. 

• Zdroje k analýze území 
http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/turist/index.php?reload=1&  
 
 
ZHODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

• Zhodnocení dopadů 

Dopady klimatické změny na potenciál krajiny pro rekreaci může být 
velice rozmanitý (viz informace obsažené na dalších kartách). 
Oteplování vodních ploch může vést k jejich omezenému využívání 
(přemnožení nežádoucích vodních organismů), až k nemožnosti jejich 
využívání pro rekreaci. Sucho v lesích znamená absenci jejich lákavosti 
nejen pro houbaře. Nedostatek a nepředvídatelnost sněhu vede ke 
snížení až ke ztrátě potenciálu krajiny pro obvyklou zimní rekreaci. I 
dopady obsažené na jiných kartách mohou mít negativní vliv na potenciál 
krajiny pro rekreaci. 

Obecné 
hodnocení 

 

1 

Hodnocení 
MAS 
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Škála hodnocení 
1 

malé 
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znatelné 
3 

střední 
4 

závažné 
5 

velmi závažné 

 
 
 
 
 

 

 

 

Zhodnocení stávající schopnosti zvládat hrozbu 
Při hodnocení je třeba zvážit několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Jedná se především 
o tyto otázky: 

Varování  Prevence  Připravenost  
 ano/ne  ano/ne  ano/ne 

Existuje možnost, jak 
poznat, že určitým 
oblastem hrozí ztráta 
potenciálu pro rekreaci? 
 

ne Provádíte opatření 
proti nežádoucí 
ztrátě potenciálu 
krajiny pro rekreaci? 
 

ne Jsou obyvatelé 
seznámeni s 
nebezpečím ztráty 
potenciálu krajiny pro 
rekreaci? 
 

ne 

Je podle pamětníků 
a záznamů pozorovatelná 
ztráta rekreační 
schopnosti krajiny v 
určitých částech území? 

ano Je v ohrožených 
lokalitách prováděn 
monitoring, zdali 
nedochází k 
nežádoucí 
ztrátě potenciálu 
krajiny pro rekreaci? 

ne Je hrozba ztráty 
potenciálu krajiny pro 
rekreaci obsažena 
ve strategických a 
rozvojových plánech a 
jsou pro vás tyto plány 
využitelné? 

ne 

 

Na základě výše uvedených otázek ohodnoťte schopnosti zvládat hrozbu: 4 
Škála hodnocení 

1 
velmi dobře 
připravená 

2 
dobře 

připravená 

3 
potenciál pro 

zlepšení 

4 
nepřipravená 

5 
velmi nepřipravená 

 

 

Výsledné zhodnocení zranitelnosti 
Průměr hodnoty přiřazené dopadům a hodnoty přiřazené schopnosti zvládat hrozbu. 
Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 

 

3 

 

ZHODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
Ztráty potenciálu krajiny pro rekreaci jsou důsledkem klimatické 
změny. Charakter krajiny má zásadní vliv na samotný výskyt jevu, 
proto je vhodné přiřadit střední pravděpodobnost výskytu hrozby. 
Vzhledem k místním podmínkách je možno toto hodnocení upravit 
nejlépe po konzultaci s odborníky. 
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Získané hodnocení 
zranitelnosti a 
pravděpodobnosti 
vynesené do matice 
prioritizace hrozeb 
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 zranitelnost 

http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/turist/index.php?reload=1&
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SEZNAM OPATŘENÍ 
1. Vytváření nových ploch zeleně 

2. Ochlazování prostřednictvím vody, vodních prvků 

3. Stínění 
4. Vsakování dešťové vody 

5. Změna povrchů komunikací, zpevněných ploch, povrchů budov 

6. Minimalizování podílu nepropustných ploch 

7. Jiná zelená opatření 
8. Protierozní opatření 
9. Protipovodňová opatření 
10. Využívání vegetačních střech a vegetačních fasád 

11. Zachytávání a využívání odpadní vody 

12. Větrolamy 

13. Hospodaření na zemědělských pozemcích 

14. Revitalizace zeleně v zemědělské krajině 

15. Rozvoj fauny 

16. Opatření proti degradaci půd 

17. Opatření proti lesním požárům 

18. Opatření proti narušení dodávek elektřiny a energie 

19. Opatření proti narušení dopravy nebo dopravní obslužnosti 
20. Opatření proti narušení komunikačních sítí 
21. Ochrana před novými nemocemi a nepůvodními druhy 

22. Ochrana před technologickými katastrofami způsobenými přírodními jevy (NATECH) 

23. Opatření proti selhání fungování místní veřejné správy 

24. Opatření proti ztrátě rekreační hodnoty krajiny 
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OPATŘENÍ Č. 1: VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PLOCH ZELENĚ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl IV. – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☐ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder, Přívalové deště, Sucho 

 

POPIS 

Vytvoření nebo přetvoření stávajícího prostoru v novou, ucelenou plochu veřejné zeleně s výsadbou stromů, keřů a travin má významný vliv 
na mikroklimatické podmínky zejména během vln veder, umožňují zasakování dešťové vody, čistí vzduch a umožňují rekreaci obyvatel. Z toho 

důvodu by se zde měl nacházet vhodný mobiliář pro jejich odpočinek. Může se jednat i o mobilní zeleň menších nebo větších rozměrů. Nové 
plochy zeleně je nezbytné budovat ve všech částech města, zejména při budování nové výstavby na nových rozvojových plochách. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
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PŘÍNOS 

☒ environmentální Zvýšení retence dešťové vody, stínící efekt zeleně, ochlazování prostředí, regulace teploty 

okolního prostředí, pročišťování vzduchu, pozitivní vliv na biodiverzitu. 

☒ sociální Zvýšení pocitu tělesného komfortu obyvatel během tropických dnů a vln veder, možnost 
odpočinku na instalovaném mobiliáři, možnost vzájemného setkávání se, rekreační a 
estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vysázených stromů/keřů, plocha nově vybudované/upravené zeleně (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na ochlazení 
dotčeného místa. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• výsadba stromů a keřů 

• výsadba liniové vegetace 

• úprava veřejných prostranství, chodníků a parterů budov (např. výměna povrchů za vegetační tvárnice, dlažbu se zatravněnými spárami, 
porézní dlažbu) 

• výsadba travnatých pásů podél komunikací 
• revitalizace brownfieldů na plochy veřejné zeleně 

• výsadba květnatých luk 

• mobilní zeleň 

• vytvořit generel zeleně dotčeného území s ohledem na dopady klimatické změny 

 

 

  



4 

 

OPATŘENÍ Č. 2: OCHLAZOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VODY A VODNÍCH PRVKŮ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 
(Městské prostředí) 
prioritní oblast č. 3 
(Přírodní prostředí) 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl IX. – rozvíjet modrou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 
☒ ☒ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder, Sucho, Přívalové deště 

 

POPIS 

Ochlazování prostřednictvím vody, vodních prvků lze realizovat několika způsoby (budování fontán/jezírek/tůní/mokřadů/kropení komunikací), 
z nichž každý má svoje specifika a výhody. Např. při kropení komunikace dojde o snížení teploty okolního prostředí i o více než 10 °C, fontány 
(ať už orientální či s pitnou vodou) využívající tryskající nebo padající vodu pročišťují vzduch od prašných nečistot, jezírka mohou sloužit k 
zachycení extrémních srážek. Tůně a mokřady hrají důležitou roli z hlediska akumulace a retence vody, kvality vody, protipovodňové funkce, 
druhové rozmanitosti, produkce biomasy. Dále dokáží během přívalových dešťů zadržet značné množství vody a jsou tak pro okolní krajinu 
důležitým zdrojem vody v období sucha, podporují proces samočištění (zlepšování kvality vody v toku), tvoří biokoridory s přirozenými 
břehovými a doprovodnými porosty a regulují objem i rychlost povrchového odtoku, čímž přispívají ke snížení rizika lokálních záplav. 
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KOMPETENCE 
☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Ochlazující funkce, pročišťování vzduchu, pozitivní vliv na biodiverzitu. 

☒ sociální Zvýšení pocitu tělesného komfortu obyvatel během tropických dnů a vln veder, estetická a 
rekreační funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vybudovaných vodních prvků, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na ochlazení prostorů veřejných budov či protipovodňových 
opatření. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• budování jezírek, tůní, mokřadů 

• revitalizace vodních toků 

• kropení a zalévání komunikací srážkovou vodou 

• instalace pevných i přenosných fontán 
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OPATŘENÍ Č. 3: STÍNĚNÍ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 
prostředí) 
prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl IV – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu (ozelenění nových ploch, regenerace parků a aleji, 
řešení skladby veřejné zeleně, zelené střechy aj.) s ohledem na změny klimatu 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl VIII. – zvyšovat energetickou efektivitu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder 

 

POPIS 

Stínění veřejných prostranství před přímým slunečním zářením má dva pozitivní efekty při zmírnění vlivu veder: snižuje přehřívání prostředí 
způsobené zpevněnými nezastíněnými povrchy a chrání lidský organismus před přímým slunečním zářením. Existuje několik způsobů stínění. 
Pro volbu dočasného nebo trvalého stínění záleží na možnostech umístění a na četnosti přístupu slunečního záření (v daném ročním období). 
Pro dočasné zastínění lze využít různé textilie, látky, síťoviny či měkčené plasty. Ty navíc mohou zvýšit estetickou funkci daného prostředí. 
Pro dlouhodobé zastínění je vhodné použít zeleň, pokud ta není možná, používají se různé konstrukční prvky. V obývaných či veřejných 
budovách je možné do oken a dveří použít speciálně upravené sklo, propouštějící teplo ze slunečního záření v menší míře nebo využít pevné 
zastínění z venkovní strany budovy nebo využít pohyblivé stínící exteriérové a interiérové prvky. 
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KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Stínící a ochlazující efekt, zvýšení retence dešťové vody. 
☒ sociální Zvýšení pocitu tělesného komfortu obyvatel během tropických dnů a vln veder, možnost 

odpočinku na instalovaném mobiliáři, možnost vzájemného setkávání se, rekreační a 
estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Zastíněná plocha (v m2), počet vysazených stromů/keřů, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na ochlazení dotčeného místa. 
 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• dočasné nebo trvalé zastínění chodníků, náměstí s největší koncentrací lidí, dětských hřišť, parků či parkovišť 
• instalace pevných konstrukčních stavebních prvků (např. vysouvací střechy, stříšky s fotovoltaickými panely) 
• využití speciálně upravených skel v oknech a dveřích budov 

• pevné zastínění z venkovních stran budov (např. pomocí pergoly, přesahem střechy nebo balkónu) 
• instalace pohyblivých exteriérových stínících prvků (venkovní žaluzie, rolety, okenice) 
• instalace pohyblivých interiérových stínících prvků (vnitřní rolety, interiérové žaluzie, záclony, závěsy) 
• výsadba stromů a keřů 
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OPATŘENÍ Č. 4: VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 
prostředí) 
prioritní oblast 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit vodních zdrojů ve městě a jeho okolí 
cíl IV – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu a extravilánu Litovle 

cíl VII – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě s ohledem na změny klimatu 

cíl IX – rozvíjet modrou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☒ ☒ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Přívalové deště, Sucho, Vlna veder 
 

POPIS 

Vsakování srážkové vody lze realizovat několika způsoby, z nichž každý má svoje specifika a výhody. Vsakování je možné provést např. formou 
zaústění ze zpevněných ploch do sběrných koryt či potrubí a jejich odvedení do podzemního vsaku, sběrného jezírka, vodního toku, poldrů s 
povrchovým vsakováním či dešťových zahrad s rostlinnými společenstvy, které udržují kvalitu vody a podporují její výpar. Vsakovací průleh je 
mělký povrchový prostor se zatravněnou humusovou vrstvou a používá se tehdy, není-li k dispozici dostatečně velká (propustná) plocha 
potřebná k plošnému zasakování. Vsakovací rýha je vyhloubené liniové vsakovací zařízení vyplněné propustných štěrkovým materiálem 
s možností vsakování do propustných půdních a horninových vrstev. Vsakovací bloky jsou alternativním způsobem vsakování srážkové vody 
k tradiční rýze vyplněné štěrkem. Pokud není možné vsakovat veškerou srážkovou vodu z daného území nebo stavby, je vhodné navrhovat 

nádrže pro její zadržení za účelem dalšího využití s přepadem do vsakovacího objektu, případně uvažovat s regulovaným odtokem do vodního 
toku nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťová zahrada je přírodní nebo uměle vytvořená terénní prohlubeň, do které jsou svedeny 

srážkové vody ze střech, chodníků a zpevněných ploch, které se v průběhu několika dní vsakují do okolní půdy a neodtékají pryč z daného 
pozemku.  
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Tím napomáhá udržovat stav podzemních vod a snižuje nebezpečí vzniku náhlých povodní. Kořenový systém rostlin rostoucích v této prohlubni 

funguje jako filtr a zbavuje vodu nečistot. Dešťová zahrada také zvyšuje vlhkost vzduchu v okolí a slouží i jako úkryt různým druhům živočichů. 
Při realizaci opatření, jejichž cílem je zvýšená infiltrace srážkové vody, je potřebné provést hydrogeologický průzkum, který zhodnotí možnosti 
vsakování.  

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zvýšení obnovy zásob podzemních vod, zásobování vodních toků v době sucha, pozitivní 
vliv na biodiverzitu. 

☒ sociální Zkvalitnění městského prostředí, zlepšení jeho estetického vzhledu. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vybudovaných vsakovacích prvků ročně, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na protipovodňová opatření, na rekonstrukce 
kanalizace a ČOV, při využití srážkové vody např. na zavlažování zahrad, veřejných parků, zvlhčování tenisových kurtů, kropení hřišť, 
splachování záchodů. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• budování sběrných koryt či potrubí napojených do dalších vodních prvků umožňujících vsakování nebo retenci srážkové vody 

• výstavba vsakovacích prvků (průlehy, rýhy, nádrže, šachty, bloky, vsakovací prostory vyplněné štěrkem) 
• dešťové zahrady 
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OPATŘENÍ Č. 5: ZMĚNA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ, JINÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A POVRCHŮ BUDOV 
NA SVĚTLÉ, ODRAZIVÉ 

 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 
(Městské prostředí) 
prioritní oblast č. 2 
(Budovy) 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder 

 

POPIS 

Různé druhy povrchů komunikací mají rozdílné tepelné zisky ze slunečního záření. Plochy s vysokou odrazivostí mohou mít pozitivní vliv na 
okolní teplotu a vedou ke snížení efektu městského tepelného ostrova. Naopak málo odrazivé povrchy absorbují, uchovávají a postupně 
uvolňují podstatně více tepla. Tmavě zbarvený asfalt absorbuje téměř všechny sluneční paprsky. Světlé povrchy odrážejí více slunečního 
světla, a tak udržují města chladnější. Podle měření jsou tmavé silnice nebo střechy v parných dnech teplejší i o více než 30 °C než vzduch. 
Teplotní rozdíl uvnitř budovy s tmavou a se světlou střechou se běžně pohybuje okolo 7 stupňů Celsia. Využívají se světlé asfalty nebo se 

aplikuje bílý nátěr. Je prokázáno, že rozdíl teplot střechy natřené černou a bílou barvou při letním dni se může pohybovat mezi 30-40°C. Plochy 
s vysokou odrazivostí mohou mít pozitivní vliv na okolní teplotu a vedou k ochlazování budovy. Naopak málo odrazivé povrchy absorbují, 
uchovávají a postupně uvolňují podstatně více tepla. Používají se speciální fólie, nátěry či světlý hliníkový plech. Chladivé krytiny tak dokáží 
ušetřit až 15 % celoročních nákladů spojených s klimatizováním prostor. I když není budova klimatizována, snížení interiérové teploty použitím 
chladivých krytin výrazně zlepší tepelný komfort obyvatel. 
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KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Ochlazující efekt – snížení teploty prostředí. 

☒ sociální Větší míra tepelného komfortu pro obyvatele.  
☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 

 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha změněných povrchů na odrazivé ročně (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů na ochlazení dotčeného prostředí. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• změna povrchů komunikací 
• změna povrchů ostatních zpevněných ploch (zastávky MHD, parkoviště, hřiště) 
• změna povrchů budov (střechy, stěny) 
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OPATŘENÍ Č. 6: MINIMALIZOVÁNÍ PODÍLU NEPROPUSTNÝCH PLOCH 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 
prostředí) 
 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder, Přívalové deště, Sucho 

 

POPIS 

V rámci minimalizace nepropustných povrchů v zastavěném prostředí je možné aplikovat různé propustné/polopropustné povrchy (propustný 
asfalt, propustný betonu, polovegetační tvárnice, štěrkový trávník, povrch ze štěrku nebo kamenné drti, vegetační tvárnice, porézní dlažba, 
plastové zatravňovací tvárnice – rošty). Plochy s propustným povrchem dokáží infiltrovat 50-80 % vody v závislosti na druhu povrchu, intenzitě 
srážek, podloží, sklonu svahu, frekvenci údržby apod. Bylo prokázáno, že porézní betonový povrch může výrazně snížit efekt městského 
tepelného ostrova, který vykazuje znatelné vyšší letní teploty než jeho okolí. 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zpevnění půdy, odvod a zasakování dešťové vody a tajícího sněhu, snížení teploty 
okolního prostředí. 

☒ sociální Zvýšení pocitu životního komfortu obyvatel díky snížení hlukové zátěže oproti standardní 
dlažbě a ochlazení prostředí. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
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KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha vybudovaného propustného povrchu ročně (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů např. při poničení komunikace přívalovými 
dešti. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• výměna stávajícího nepropustného povrchu za polo/propustný 

• využití polo/propustného povrchu při nových realizacích 

• místa využití: parkoviště, odstavné plochy, dopravní a pěší komunikace, hřiště, ostatní veřejná prostranství 
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OPATŘENÍ Č. 7: JINÁ ZELENÁ OPATŘENÍ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 
prostředí) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☐ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder, Sucho 

 

POPIS 

Do tohoto opatření řadíme 3 aktivity. 1) preference suchu odolných druhů vegetace a přírodě blízkou údržbu zeleně, 2) snížení intenzity sekání, 
3) zamezení vysychání půdy mulčováním 

K aktivitě 1): Při výsadbách se upřednostňují trvalky a druhy vegetace, včetně dřevin, které dobře snáší extrémy sídelního prostředí zejména 
s nízkými nároky na zavlažování. Je vhodné zejména u skupinových ale i u liniových formací navrhovat skladbu porostů pokud možno pestrou 
tak, aby se zvýšila jistota jejich přežití. Lze předpokládat, že vzhledem k předpokládané změně klimatických a následně i stanovištních 
podmínek, patogenního tlaku a současně omezené využitelnosti alochtonních druhů, se bude spektrum použitelných druhů spíše zužovat, a 
na významu budou nabývat technologická opatření a následná péče. 
K aktivitě 2): Způsob seče a celkové údržby travnatých ploch má zásadní význam pro jejich správnou funkci, tedy zejména mikroklimatickou, 

stabilizační, estetickou a ekologickou. V poslední době se aplikuje přístup střídající dva extrémy: Prvním je tradiční častá nízká seč, která v 
době letních veder a vysokého výparu vede rychle k letní dormanci trav. Druhým extrémem je úplné vyloučení seče, která vede ke květu trav 
a růstu a květu dvouděložných rostlin. V důsledku obou přístupů se přestane trávník zelenat a přestane plnit své funkce. V souvislosti se 

změnou klimatu je třeba uvažovat jednak o změně režimu sečí a jednak o přechodu od málodruhových trávníků k druhově pestřejším porostům. 
Je třeba přesně stanovit, které plochy mají být pokryty intenzivními trávníky (a rozčlenit je podle funkce) a kde jsou vhodné extenzivní trávníky 
s příměsí dvouděložných rostlin.  
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K aktivitě 3): Velmi významné v zabránění vysušování půdy je mulčování. Kvůli regulaci vodního režimu a zamezení růstu plevele se 
nedoporučuje ponechat záhony bez pokryvu. Mulčování se doporučuje organickým materiálem (slámou, kůrou) nebo při trvalkových záhonech 
i jiným materiálem. Jako náhradu mulče je možné využívat i půdopokryvné rostliny nebo výsev některých druhů tzv. zeleného hnojení. Tyto 
rostliny zabrání vysušování a po jejich posečení se organická hmota zapraví do půdy, která tak získá organické hnojivo. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zvýšení retence dešťové vody, ochlazování prostředí, krajinotvorný význam, protierozní 
ochrana, klimaticko-stabilizační funkce, pozitivní vliv na biodiverzitu. 

☒ sociální Zvýšení tělesného komfortu prostřednictvím ochlazení prostředí, estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vysázených suchu odolných druhů vegetace (ročně), plocha nově vybudované/upravené zeleně (v m2), plocha zeleně upravené 
mulčováním (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na péči o travnatou plochu. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• výsadba suchu odolných druhů vegetace 

• správná údržba seče a údržby travnatých ploch 

• mulčování 
• místa využití: parky, veřejná prostranství, sídliště, zahrady, sady 
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OPATŘENÍ Č. 8: PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit degradaci půdy a vodních zdrojů ve městě a jeho okolí 
cíl IV. – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu a extravilánu Litovle a realizovat 
protipovodňová opatření v souvislosti s tokem Moravy a jejími přítoky 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl IX. – rozvíjet modrou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☐ ☒ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Eroze, Vlna veder, Přívalové deště, Sucho, Povodně 

 

POPIS 

Do tohoto opatření řadíme 3 aktivity: 1) zabezpečení funkčních břehových porostů, 2) zatravněný zasakovací pás, 3) průlehová terasa. 

K aktivitě 1): Jedná se o výsadbu a údržbu účelových dřevinných a bylinných porostů na březích a podél vodních toků. Břehová vegetace je 
nejvhodnějším podélným břehovým zpevněním bránícím erozi břehů a má rovněž stínící (ochlazovací) funkci, dále vytváří a stabilizuje v 

krajinné struktuře biokoridory a biocentra, zvyšuje stupeň drsnosti břehu, snižuje výpar z hladiny, zvyšuje samočistící schopnosti toku, zmenšuje 
účinky větrné eroze a má i význam pro chov ryb, vodní faunu ad. Obnova břehových porostů, která probíhá v rámci revitalizace vodního toku, 
může snížit celkový průtok vody a tím přispět ke snížení rizika lokálních záplav. Z hlediska kvality vody mohou břehové porosty přispět např. k 
odstraňování dusíku, který při velkých koncentracích působí jako polutant. 
K aktivitě 2): Liniový protierozní prvek budovaný po vrstevnici na rozčlenění bloků orné půdy ve svahu, využívaný na zamezení erozních 
procesů zejména při pěstování řídce setých kultur. Slouží na neškodné přetransformování srážkové vody, ale i povrchového odtoku z výše 
položeného území. 
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K aktivitě 3): Průlehová terasa je mělká, široká a průjezdná terasa s velmi plochými svahy a hloubkou max. 1 m. Využívá se v zemědělské 
krajině, zejména na zmírnění prudkého sklonu svahovitých pozemků nízkými průlehy na úseky (terasy) tak, aby povrchový odtok nedosáhl 
nebezpečného erozního účinku. Slouží na vsáknutí přebytečné srážkové vody do půdy, případně k jejímu odvedení do mokřadu či jiného 
vodního prvku pod svahem. 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Protierozní, stínící, klimaticko-stabilizační funkce, snížení rizika záplav, zvýšení 
samočistící schopnosti toků, pozitivní vliv na biodiverzitu 

☒ sociální Estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vysázených dřevinných a bylinných porostů na březích a podél vodních toků (ročně), plocha nově vybudovaných/upravených porostů, 
zasakovacích pásů a průlehových teras (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na protierozní a protipovodňová opatření. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• výsadba dřevinných a bylinných porostů na březích a podél vodních toků 

• budování zatravněných zasakovacích pásů 

• budování průlehových teras 
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OPATŘENÍ Č. 9: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 

prostředí) 
prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
prioritní oblast č. 4 

(Zdraví obyvatel) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl IV. – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu a extravilánu Litovle a realizovat 
protipovodňová opatření v souvislosti s tokem Moravy a jejími přítoky 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 

infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl IX. – rozvíjet modrou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Povodně, Přívalové povodně 

 

POPIS 

Do tohoto opatření řadíme 3 aktivity: 1) budování protipovodňových hrází a bariér, 2) odstraňování nánosů z koryt řek, 3) zabezpečení 
průtočnosti mostních otvorů. 
K aktivitě 1): Protipovodňová hráz je uměle vytvořená překážka, která má za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok 
nebo vodní plochu. Tradičním typem protipovodňové hráze je protipovodňový val, tedy zvýšený pás terénu zpravidla po délce vodního toku 
nebo kolem chráněného objektu v jeho blízkosti. Zpravidla je základ hráze tvořen zeminou, případně i štěrkem nebo velkými kameny. V místech, 
kde lze očekávat silnější proud vody, a ve městech se budují betonové či zděné hráze nebo nábřeží. 
K aktivitě 2): Odstraňování nánosů z koryt je vhodným opatřením pro zvýšení průtočnosti toku v období zvýšených průtoků a hrozících povodní. 
Na druhou stranu je nezbytné brát v potaz ekologickou funkci vodního toku a zbytečně nepoškozovat biotop.  
K aktivitě 3): Na průběh povodně a rozsah škod má vliv i průtočnost mostních objektů na toku, zejména v zastavěných částech měst a obcí. 
Nedostatečná průtočnost mostních objektů představuje v mnohých případech několik rizik současně. Most může jednak sloužit jako překážka 
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pro naplaveniny, které následně průběh a vliv povodně zhoršují. Dále pak jsou ohroženy důležité prvky technické a dopravní infrastruktury 
(plynovod, vodovod, komunikační kabely, silnice, železnice). Zmíněná rizika se řeší rozšířením průtočného profilu v návaznosti na maximální 
průtok. Zároveň je nezbytné řešit údržbu mostních otvorů, aby nedošlo ke snížení potřebné průtočnosti. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Protipovodňová funkce. 
☒ sociální Zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vybudovaných protipovodňových hrází a bariér, objem odstraněných nánosů z koryta řeky (v m3), počet upravených mostních objektů, 
vyčíslení uspořených finančních nákladů na odstranění dopadů povodně. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• vybudování protipovodňových hrází a bariér 
• odstranění nánosů z koryt řek 

• úpravy mostních objektů 

• údržba mostních otvorů 

• revitalizace vodních toků 

• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 
mimořádné krizové události 

• zpevnění břehů vodních toků prostřednictvím výsadby dřevinných a bylinných porostů na březích  
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OPATŘENÍ Č. 10: VYUŽÍVÁNÍ VEGETAČNÍCH STŘECH A VEGETAČNÍCH FASÁD 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
prioritní oblast č. 4 

(Zdraví obyvatel) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě s ohledem na změny klimatu 

cíl VIII. – zvyšovat energetickou efektivitu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Vlna veder, Přívalové deště 

 

POPIS 

Do tohoto opatření řadíme 2 aktivity: 1) využívání vegetačních střech, 2) využívání vegetačních fasád 

K aktivitě 1): Vegetační střecha (tzv. zelená střecha) je střecha, která je z části nebo zcela pokrytá hydroizolační membránou, pěstebním 
mediem (půdou/substrátem) a osázen vegetací. V současné době se jedná o opatření, které je budováno s cílem poskytnout dodatečnou zeleň, 
zadržet srážkovou vodu, zvýšit výpar, zvýšit účinnost tepelné izolace a tím docílit úspor za chlazení a vytápění budovy. Mezi další benefity patří 
zvýšení biodiversity městského prostředí či zvýšení rekreačního potenciálu. 
K aktivitě 2): Jedná se o svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela pokryt vegetací. Zelené zdi jsou budovány s cílem poskytnout 

dodatečnou zeleň a s ní související regulační, kulturní a případně také zásobovací ekosystémové služby, které ale mohou zelené zdi v 

městském prostředí poskytovat pouze v omezené míře. 
Využití vegetačních fasád: 

• Estetický architektonický prvek a lákavý „zelený“ image, zvýšení estetické hodnoty budovy, živé umění na fasádě. 
• Zdravý život a příjemná pohoda uprostřed přírodní zeleně, pozitivní vliv na zdraví člověka. 
• Tlumení hluku díky snížené zvukové odrazivosti vegetačních ploch. 
• Zelený plášť chrání budovu před přehříváním fasády v létě a prochladnutím v zimě. 



21 

 

• Zvlhčování vzduchu, ochrana před smogem, zachycení a filtrace polétavého prachu a škodlivin. 
• Zachycení srážkové vody v exteriérech a nižší odtok do kanalizace. 
• Zvýšení rozmanitosti rostlinných druhů ve městě. 
• Chrání fasádu před sprejery. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Ochlazující a izolační funkce, zadržování srážkové vody, pozitivní vliv na biodiverzitu. 
☒ sociální Zvýšení tepelného komfortu v dotčených budovách, estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha vybudovaných vegetačních střech a fasád (v m2), vysázených živých plotů (v m2), vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na 
ochlazení a vytápění budovy. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• vybudování intenzivního typu zelených střech (střechy s pestrou skladbou vegetace – trávy, keře, menší stromy – vyžadující pravidelnou 
péči včetně zavlažování) 

• vybudování extenzivního typu zelených střech (střechy osázené nenáročnou vegetací vyžadující nízkou míru údržby – kombinaci 

suchomilných rostlin, mechu, bylin a trávy) 
• vybudování vegetačních fasád  
• výsadba volně stojících zelených zdí (živé ploty) 
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OPATŘENÍ Č. 11: ZACHYTÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍ VODY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě s ohledem na změny klimatu 

cíl VIII. – zvyšovat energetickou efektivitu 

cíl IX. – rozvíjet modrou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Sucho, Přívalové deště 

 

POPIS 

Jedná se o adaptační řešení, kdy odpadní voda, tzv. „šedá“, neodtéká do kanalizačních systémů a tím je nezatěžuje, ale je dále využita. Jde o 
přeměnu odpadní a využití srážkové vody na provozní vodu, která je využita na praní, splachování záchodů anebo zalévání. Kromě využívání 
srážkové vody je možné akumulovat málo znečištěnou odpadní vodu z domácností (z praní, z umyvadel, ze sprch ad.) a po základním přečištění 
a filtraci ji akumulovat v podzemní nádrži. Tuto recyklovanou vodu je pak možné znovu použít v domácnosti na splachování WC a zalévání. 
Nezbytnou stavební úpravou je kromě akumulační nádoby a předčištění mít dvojí rozvody vody v objektu. Ze statistiky vyplývá, že tímto 
způsobem lze nahradit až 30 % pitné vody. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
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PŘÍNOS 

☒ environmentální Znovuvyužití odpadní vody. 
☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vybudovaných systémů na zadržování a přeměnu „šedé“ vody, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na zalévaní veřejných 
ploch zeleně. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• budování systémů na zadržování a přeměnu „šedé“ vody 

• finanční podpora či jiné výhody ze strany města pro obyvatele budující tyto systémy 

• místa využití: veřejné budovy, školy a školky, soukromé domy 
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OPATŘENÍ Č. 12: VĚTROLAMY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit degradaci půdy 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl VIII. – zvyšovat energetickou efektivitu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☐ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Extrémní vítr, Přívalové deště, Sucho, Eroze 

 

POPIS 

Větrolam je výsadba dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin vysazených s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit půdu před erozí. 
Větrolamy jsou obvykle vysazeny kolem okrajů polí na farmách. Jsou-li navrženy správně, mohou větrolamy kolem domů snížit náklady na 
vytápění a ušetřit energii. Větrolamy jsou vysazovány tak, aby pomohly proti závějím na pozemních komunikacích. Větrolamy mohou poskytovat 
prostředí pro volně žijící zvířata. Větrolamy jsou obvykle vysazovány především v ploché krajině. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Ochrana před větrem, protierozní funkce, pozitivní vliv na biodiverzitu.  
☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
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KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vysázených dřevin, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na vytápění. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• výsadba dřevin 
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OPATŘENÍ Č. 13: HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit degradaci půdy 

cíl V. – rozšiřovat povědomí veřejnosti a ostatních subjektů o dopadech změny klimatu na 

město 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☐ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Přívalové deště, Sucho, Degradace půd 

 

POPIS 

Adaptační opatření by měly nejlépe preventivně, nebo alespoň následně přispívat ke zmírňování negativních dopadů změny klimatu na 

hospodaření v zemědělství a tím zmírnit narušení zemědělské produkce. Projekty adaptačních opatření by proto měly zejména zvyšovat 
schopnost krajiny zadržovat vodu a obnovit udržitelný vodní režim v krajině. 
Výčet opatření vhodných ve většině zemědělských výrobních oblastí ČR (dle publikace „Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách 
ČR“): 

• cílený výběr, registrace a pěstování takových odrůd plodin, které jsou odolnější k negativním dopadům klimatických výkyvů (sucho, 

déletrvající zamokření, krátkodobá zvýšená teplota, zasolení půdy apod.) 
• zatravňování průlehů a drah soustředěného odtoku 

• přerušování drah soustředěného odtoku vhodnými protierozními opatřeními a agrotechnicky 

• zakládání biopásů a mezí, výsadba solitérních a liniových dřevin 

• změna orné půdy na trvalou kulturu (zatravnění, výsadba sadu, rychlerostoucích dřevin, zalesnění) 
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• zakládání tůní a rybníků k retenci vody v krajině, výstavba suchých poldrů a vsakovacích jímek 

• provádění technických opatření a budování nádrží jako zdrojů závlahové vody. 
Samozřejmostí je dodržování standardů uvedených v Zásadách správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou 

(http://eagri.cz/public/web/file/507846/ZASADY_SPRAVNE_ZEMEDELSKE_PRAXE_PRI_HOSPODARENI_S_PUDOU.pdf ) 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zmírňování negativních dopadů změny klimatu na hospodaření v zemědělství. 
☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu, např. ve smlouvách uzavřených s nájemci zemědělské půdy, vyčíslení úspory 
budoucích finančních nákladů na zmírňování dopadů hospodaření v zemědělství nepodporujícího změny klimatu. 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• Město by mělo samostatně s každým nájemcem zemědělské půdy uzavřít dodatek pachtovní smlouvy a zapracovat do něj nejvhodnější 
opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu. Jednotlivá opatření by měla odpovídat typu, umístění a možnostem pozemku. 

• Vhodné je vytvořit studii či generel adaptačních opatření v zemědělské krajině ve spolupráci s krajinářem a s odborníkem na vodu v 
krajině. 

 

 

  

http://eagri.cz/public/web/file/507846/ZASADY_SPRAVNE_ZEMEDELSKE_PRAXE_PRI_HOSPODARENI_S_PUDOU.pdf
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OPATŘENÍ Č. 14: REVITALIZACE ZELENĚ V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit degradaci půdy 

cíl IV. – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v extravilánu Litovle 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Přívalové deště, Sucho 

 

POPIS 

Do tohoto opatření řadíme 2 aktivity: 1) obnova starých cest, 2) vytváření remízků 

K aktivitě 1): Obnova starých cest je jednou z mála možností, jak vrátit zeleň do zemědělské krajiny. Kromě propojovací funkce cesty dokáží 
ideálně zabránit odtoku vody z polí, pokud jsou zatravněné a osázené stromy nebo keři. Je velice vhodné dosadit podél cesty stromy a keře. 
Někde je to jediná možnost, jak do zemědělské krajiny dřeviny vrátit, a tak zvýšit rozmanitost vegetace 

K aktivitě 2): Remízek je část krajiny, která poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům i větším zvířatům v otevřeném prostranství. Remízky 
jsou v podstatě meze u polí (někdejší hranice mezi poli), které jsou porostlé různými malými stromky, keři a jinou vegetací, slouží jako místo 
vhodných k rozmnožování některých živočichů a jako přirozený úkryt pro živočichy. 
Remízky, polní meze i cesty mají zásadní ekologický význam, protože podporují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním 
působením větru a brání jejímu splachování při deštích.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mez_(zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pole
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetace
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KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Protierozivní funkce, zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu, pozitivní vliv na 
biodiverzitu.  

☒ sociální Estetická funkce. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Délka obnovených cest (v km), počet vybudovaných remízků, vyčíslení úspory finančních nákladů např. na protierozní opatření. 
 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• obnova starých cest, včetně výsadby zeleně kolem nich 

• budování remízků 
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OPATŘENÍ Č. 15: ROZVOJ FAUNY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl V. – rozšiřovat povědomí veřejnosti a ostatních subjektů o dopadech změny klimatu na 
město. 
cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 

 

 

TYP 

☐ ☐ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Součástí adaptační strategie na změnu klimatu je také podpora biodiverzity. Již samotná obnova a rozšíření výsadby stromů, keřů, trvalek a 
dalších rostlin nabízí možnost poskytnout útočiště mnohým živočichům. Současně ale lze toto osídlení podpořit také umístěním člověkem 
vytvořených prvků na podporu biodiverzity (hmyzí hotely, ptačí budky, ježkovníky aj.). Součástí těchto prvků mohou být také naučné panely a 
tabule s informacemi o daném druhu a jeho významu pro zachování různorodosti života. Dojde tak k rozšiřování povědomí o klimatické změně 
a jejích dopadech na ekosystém. 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Pozitivní vliv na biodiverzitu. 

☒ sociální Vzdělávací funkce. 
☐ ekonomický  
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KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet vybudovaných hmyzích hotelů, obydlí pro ptactvo, instalovaných naučných panelů. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• budování hmyzích hotelů, včelích úlů, obydlí pro ptactvo (budky, holubníky, umělá hnízda – např. pro čápy), ježkovníků aj. 
• ponechání některých pařezů či odumírajících stromů na obnovovaných plochách zeleně jako nabídka „mrtvého dřeva“ pro určité druhy 

brouků 

• instalace doprovodných naučných panelů 
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OPATŘENÍ Č. 16: OPATŘENÍ PROTI DEGRADACI PŮD 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování. 
cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl III. – zamezit degradaci půd 

 

 

TYP 

☒ ☐ ☒ ☐ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Degradace půd, Eroze 

 

POPIS 

Půda citlivě reaguje na změny složek přírodního prostředí (klima, hydrologický cyklus, biota), ale stále výraznějším činitelem, který ovlivňuje 
mechanické i chemické změny v půdě, je člověk a způsoby jeho hospodaření. Degradace půd je proces, při kterém dochází ke snížení 
úrodnosti, využitelnosti půdy a snižují se její ekologické funkce. Příčin degradace půd je mnoho (zhutňování půdy, eroze, nadměrné hnojení, 
kontaminace, zakyselování, dehumifikace – tzv. ztráta živin aj.) a každá z nich vyžaduje jiný způsob řešení. Toto opatření úzce souvisí 
s Opatřením č. 13 – Hospodaření na městských zemědělských pozemcích, které doporučuje, aby město samostatně s každým nájemcem 
zemědělské půdy uzavřelo dodatek nájemní/pachtovní smlouvy a zapracovat do něj nejvhodnější opatření pro zmírnění negativních dopadů 
změny klimatu (jednotlivá opatření by měla odpovídat typu, umístění a možnostem pozemku) a současně je vhodné vytvořit studii či generel 
adaptačních opatření v zemědělské krajině ve spolupráci s krajinářem a s odborníkem na vodu v krajině, na jehož základě budou na dané půdě 
provedeny doporučené aktivity zamezující degradaci půdy (viz níže). 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
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PŘÍNOS 

☒ environmentální Zmírňování negativních dopadů změny klimatu na hospodaření v zemědělství. 
☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Vyčíslení uspořených nákladů např. na zvýšení úrodnosti zemědělské půdy. 
 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• protierozní opatření (viz. Opatření č. 8) 
• změna osevních postupů (střídání plodin) 
• meliorační opatření (např. odvodňování a úprava koryt toků, aby se zabránilo záplavám a zamokřování půdy) 
• environmentální zemědělství aj. 
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OPATŘENÍ Č. 17: OPATŘENÍ PROTI LESNÍM POŽÁRŮM 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl IV. – zvyšovat retenční schopnosti krajiny v intravilánu a extravilánu 

cíl V. – rozšiřovat povědomí veřejnosti a ostatních subjektů o dopadech změny klimatu na 
město 

cíl VI. – rozvíjet zelenou infrastrukturu s ohledem na změny klimatu 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu 

 

 

TYP 

☐ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  Lesní požáry 

 

POPIS 

Léto je dobou, kdy nejčastěji dochází k požárům lesa. Je to dáno kombinací dlouhodobého suchého a teplého počasí. V lese se v tomto období 
vyskytují suché rostlinné zbytky (zejména trávy), těžební zbytky a větve, jejichž zapálení může způsobit rozsáhlý lesní požár. Lesní požáry 
mohou být způsobeny špatnou péči lesy, lidskou činností, z přírodních příčin (blesk) nebo také globálním oteplováním vyvolaným klimatickou 
změnou, jejímž projevem jsou dlouhá období sucha, vysoké teploty a silný vítr, které ke vzniku požárů významně přispívají. 

 

 

KOMPETENCE 

☒ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☐ 

krajská 

 

☐ 

národní 
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PŘÍNOS 

☒ environmentální Zachování lesních ekosystémů. 
☐ sociální Zachování rekreační a estetické funkce krajiny. 
☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 

 

 

 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Počet zrealizovaných osvětových akcí, plocha vypálených suchých míst během řízených požárů (v m2), počet uskutečněných protipožárních 
hlídek, vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na zajištění zásahu hasičů. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• preventivní aktivity ve formě osvěty bezpečného chování v lese mezi obyvateli 

• v rizikovém období zavedení protipožárních hlídek 

• řízené požáry 
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OPATŘENÍ Č. 18: OPATŘENÍ PROTI NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A ENERGIE 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 

prostředí) 
prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Narušení dodávek elektřiny a energie je jednou z mimořádných událostí a hrozeb, která může úzce souviset s dopadem klimatické změny – 

mohou ho způsobit např. povodně nebo silný mráz. Jedná se o stav, kdy dojde k několikadennímu výpadku dodávky elektřiny, energie, tepla, 

plynu nebo i pohonných hmot a tím k omezení běžného fungování společnosti, ba někdy i k ohrožení života. Při výskytu výpadku je třeba řešit 
nejen primární ale i sekundární dopady (může dojít k přerušení dodávek pitné vody, nefungují komunikační technologie, bankovnictví, je 
ohroženo zdravotnictví, stravování aj.).  

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
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PŘÍNOS 

☐ environmentální  

☒ sociální Zvýšení spokojenosti občanů s životem na daném území. 
☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 

 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na obnovu dotčené infrastruktury. 
 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 

 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit narušení 
dodávek elektřiny a energie 

• preventivní aktivity udržující dotčenou infrastrukturu a sektory ekonomiky v dobrém technickém stavu 

• sestavit plán postupu pro mimořádnou krizovou událost narušení dodávek elektřiny a energie a zajistit jeho distribuci mezi občany (např. 
on-line zveřejněním na webových stránkách města) 

• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 
mimořádné krizové události 
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OPATŘENÍ Č. 19: OPATŘENÍ PROTI NARUŠENÍ DOPRAVY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 

prostředí) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Narušení dopravy a dopravní obslužnosti je jednou z mimořádných krizových událostí a hrozeb, která mže úzce souviset s dopadem klimatické 
změny – mohou ho způsobit např. povodně, ledové jevy, vichřice či svahové nestability. Jedná se o stav, kdy dojde k několikadennímu narušení 
dopravy a dopravní obslužnosti a tím k omezení běžného fungování společnosti, v ojedinělých případech i k ohrožení života a zdraví. Při 
výskytu narušení dopravy je třeba řešit nejen primární ale i sekundární dopady (může zkomplikovat plnění běžných potřeb obyvatelstva – např. 
cesty do práce, do školy, nakupování, dále omezit dodávky vody, zásobování potravinami, zdravotnické služby aj.). 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

 

 



39 

 

 

PŘÍNOS 

☐ environmentální  

☒ sociální Zvýšení spokojenosti občanů s životem na daném území. 
☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 

 

 

 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na obnovu dopravní infrastruktury. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit narušení 
dopravy a dopravní obslužnosti 

• zajistit náhradní možnosti zajištění dopravní obslužnosti (například objízdné trasy, využití náhradního způsobu zásobování) 
• preventivní aktivity udržující dopravní infrastrukturu v dobrém technickém stavu 

• sestavit plán postupu pro mimořádnou krizovou událost narušení dopravy a dopravní obslužnosti a zajistit jeho distribuci mezi občany 
(např. on-line zveřejněním na webových stránkách města) 

• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 
mimořádné krizové události 
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OPATŘENÍ Č. 20: OPATŘENÍ PROTI NARUŠENÍ KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 

prostředí) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Narušení komunikačních sítí je stejně jako narušení dodávek elektřiny a narušení dopravy hrozbou, která může úzce souviset s dopadem 

klimatické změny – mohou ho způsobit např. povodně, vichřice, blesky, mimořádně vysoké nebo nízké teploty či sesuvy půdy. Vzhledem 
k tomu, že celý ekonomický systém zajišťují dobře fungující elektronické komunikační sítě (zabezpečují např. přenos informací v digitální 
podobě ale i přenos řídících signálů na velké vzdálenosti), může jeho výpadek způsobit velké problémy. 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☐ environmentální  

☒ sociální Zvýšení spokojenosti občanů s životem na daném území. 
☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
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KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Vyčíslení uspořených finančních nákladů např. na obnovu komunikační infrastruktury. 

 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit narušení 
komunikačních sítí 

• vytvořit prioritizovaný seznam komunikačních sítí (např. jako první zařadit systém pro varování obyvatelstva) 
• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 

mimořádné krizové události 
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OPATŘENÍ Č. 21: OCHRANA PŘED NOVÝMI NEMOCEMI A NEPŮVODNÍMI DRUHY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl II. – zvyšovat a obnovovat ekosystémové funkce krajiny v intravilánu Litovle 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimat 
cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 

 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Nové druhy nemocí a hromadných nákaz lidí zemědělských a lesních kultur i zvířat představují velké nebezpečí či zavlečení nepůvodních 
druhů mohou být způsobeny dopady klimatické změny (např. zavlečení amerického členovce Bázlivce kukuřičného do Evropy, který se mohl 

šířit napříč celý kontinentem a způsobit až 100% zničení kukuřičných polí nebo pandemie COVIDu-19). 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☐ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zachování krajiny a jejich funkcí, ekosystémů a principu biodiverzity. 
☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
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KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha zajištěných náhradních prostor pro provádění nutných prací v případě epidemie (v m2). 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• zajistit odpovídající náhradní prostory pro provádění nutných prací (např. plochy pro provádění dekontaminace, plochy a budovy pro 
skladování materiálu, plochy pro vybudování technického zázemí záchranných složek apod.) v případě epidemie 

• sestavit plán postupu pro případ epidemie či zavlečení nových druhů a zajistit jeho distribuci mezi občany (např. on-line zveřejněním 
na webových stránkách města) 

• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 
mimořádné krizové události 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit zavlečení 
nových nemocí a nepůvodních druhů 
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OPATŘENÍ Č. 22: OCHRANA PŘED TECHNOLOGICKÝMI KATASTROFAMI 
ZPŮSOBENÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY (NATECH) 

 

VAZBA NA prioritní oblast č. 1 (Městské 

prostředí) 
prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 

 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

NATECH představují především technologické havárie, ke kterým může dojít i z jiných důvodů, ale v tomto případě jsou způsobené specifickým 
působením nebo za přispění přírodních jevů (povodně, vichřice, blesky, sesuvy půdy aj.). Pravděpodobnost vzniku závažné havárie 
s nebezpečnými látkami je obecně velmi malá, a to z důvodu vysokých standardů bezpečnosti provozovatelů těchto zařízení. V ČR 
v posledních letech došlo k několika takovým haváriím (havárie v chemičce Spolana způsobená povodněmi, v podniku Borsodchem a 

v Draslovce Kolín obojí způsobené silným mrazem). 
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KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☒ 

národní 
 

 

 

PŘÍNOS 

☒ environmentální Zachování krajiny a jejich funkcí, ekosystémů a principu biodiverzity. 

☐ sociální  

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha zajištěných náhradních prostor pro provádění nutných prací v případě NATECH (v m2). 

 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit NATECH 

• připravit dostatečné zázemí pro provádění nutných prací (např. plochy pro provádění dekontaminace, plochy a budovy pro skladování 
materiálu, plochy pro vybudování technického zázemí záchranných složek apod.) v případě NATECH 

• sestavit plán postupu pro případ NATECH a zajistit jeho distribuci mezi občany (např. on-line zveřejněním na webových stránkách 
města) 

• vytvořit systémy včasného varování zajišťujících varování obyvatelstva před blížící se hrozbou s instruktáží chování během vlastní 
mimořádné krizové události 
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OPATŘENÍ Č. 23: OPATŘENÍ PROTI SELHÁNÍ FUNGOVÁNÍ MÍSTNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu a zabezpečit technickou 
infrastrukturu ve městě (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na změny 
klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 
 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Selhání fungování veřejné správy může také úzce souviset s dopadem klimatické změny – může se jednat např. o výpadky dodávek energií, 
narušení elektronických komunikací či projevy živelních katastrof, které jsou způsobeny extrémními klimatickými jevy (vítr, vysoké teploty, 
ledové jevy). Může se jednat o znemožnění výkonu běžné funkce veřejné správy, ale také o závažnější narušení fungování veřejné správy 
v případě mimořádných událostí a krizových stavů, kdy veřejná správa zastřešuje např. fungování krizových štábů, jejich vzájemnou komunikaci 
a koordinaci a výpadek ve fungování správy tak způsobí velké problémy při záchranných pracích.  

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☒ 

národní 
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PŘÍNOS 

☐ environmentální  

☒ sociální Zachování pozitivního klimatu fungující občanské společnosti, zabránění vzniku možných 
nepokojů na příslušném území, narušování zákonnosti ve velkém rozsahu, zejména 
narušování veřejného pořádku, rabování v případě mimořádné krizové události. 

☒ ekonomický Úspora finančních nákladů. 
 

 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Plocha zajištěných náhradních prostor v případě znemožnění výkonu funkce veřejné správy na standardním pracovišti (v m2). 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit selhání 
fungování veřejné správy 

• zajistit odpovídající náhradní prostory v případě znemožnění výkonu funkce veřejné správy na standardním pracovišti 
• zvážit nahraditelnost (vzájemnou zastupitelnost) příslušných útvarů místní veřejné správy 

• preventivní aktivity udržující budovy místní veřejné správy v dobrém technickém stavu 
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OPATŘENÍ Č. 24: OPATŘENÍ PROTI ZTRÁTĚ REKREAČNÍ HODNOTY KRAJINY 
 

VAZBA NA prioritní oblast č. 2 (Budovy) 
prioritní oblast č. 3 (Přírodní 
prostředí) 
prioritní oblast č. 4 (Zdraví 
obyvatel) 

 

cíl I. – promítnout klimatické otázky a problémy do procesu územního plánování 
cíl VII. – zmírňovat možné ekonomické dopady změny klimatu 

cíl X. – pozitivně působit na fyzické i psychické zdraví obyvatel 

 

 

TYP 

☒ ☒ ☒ ☒ 

šedé ekosystémové – 

modrá infastruktura 

ekosystémové – 

zelená infrastruktura 

měkké 

 

ČASOVÝ HORIZONT kdykoliv během dotčeného období (průběžná realizace) 
 

DOPAD NA ZMĚNY KLIMATU  --- 

 

POPIS 

Rekreační potenciál krajiny zajišťují vhodné přírodní, historické, kulturní a sociální podmínky dotčeného území. Klimatická změna a její dopady 
mohou způsobovat znehodnocení území sloužícího pro rekreaci, např. oteplování vodních ploch může vést k jejich omezenému využívání, 
nedostatek sněhu omezuje možnosti zimní rekreace, špatný technický stav památkových budov způsobený např. povodněmi zabraňuje 
turistům v jejich prohlídce. Patří sem také přítomnost přístupových tras, dostatek ubytovacích kapacit, existence informačního centra aj. 

Rekreační hodnota krajiny není důležitá pouze pro oblast cestovního ruchu, ale je také jedním faktorů, který určuje míru spokojenosti života 
těch, kteří na daném území žijí. 

 

 

KOMPETENCE 

☐ 

individuální -  
obyvatelé města 

☒ 

místní - 
odbor životního prostředí 

☒ 

krajská 

 

☒ 

národní 
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PŘÍNOS 

☐ environmentální  

☒ sociální Zvýšení spokojenosti občanů s životem na daném území, zachování, příp. rozvoj 
cestovního ruchu v dané oblasti. 

☒ ekonomický Finanční zisk.  
 

KVANTIFIKACE CÍLOVÉ HODNOTY 

Vyčíslení finančního zisku v důsledku navýšení cestovního ruchu. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Viz Implementační část, kap. 1.5. 
 

NAVRHOVANÉ AKTIVTY 

• jakékoliv aktivity zabraňující zvětšování dopadů klimatické změny (viz karty jednotlivých opatření), které mohou způsobit ztrátu 
rekreačního potenciálu krajiny 

• preventivní aktivity udržující památkové budovy v dobrém technickém stavu 

 

 


